
 



 



 

การสวดมนต 
(บทสวดมนตประจําวันภาษาไทย) 

 
การสวดมนตเปนสิ่งสําคัญ สงผลดีมากมายใหชีวิต  เปนบุญทําได

งายที่สุด ไมตองเสียเงิน ไมตองเดินทางไปไหน แตสวดอยางไร ถึงได   
อานิสงส เปนประโยชนจริง  ควรเรียนรูเพื่อความเขาใจที่จําเปนอยางยิ่ง
และมีผลตอความสุขในชีวิตของตัวทานเอง การเขาใจหลักการกอน
ปฏิบัติจําเปนมาก เหมือนควรศึกษาแผนที่ใหดีกอนเดินทางไมอยางนั้น 
กวาจะรูตัว อาจหลงทางไปไกล  และหมดโอกาสยอนกลับมาทางที่ถูกได 

 
 

เชิญพิสูจน พลังแหงปติ และปญญา 
ที่เกิดจากการสวดดวยความเขาใจ 

กับบทสวดท่ีใชภาษาเหมาะสมกับคนในยุคปจจุบัน 
 

โจโฉ : ชมรมผลดี www.jozho.net 
ภาพปก : สุภัทรา เทียนสง 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ธรรมบรรณาการ 
ดวยความปรารถนาดีจาก 
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ศึกษาธรรมะ คือ.. ศึกษาความจริง 
ความจริง..ทําใหเห็นทางที่เกิดประโยชนสูงสดุ 

"ทุกข".. เกิดเพราะไมเขาใจความจริง 
 

ทําบุญเหมือนปลกูตนไม ยอมไดผลตามสิง่ที่ปลกู 
ผลบุญแตละดาน มีอานิสงสตางกัน ใหผลตางเวลากัน 

 
เมื่อทําบุญไดถกูธรรม ถูกทาง ถูกวิธ ีถูกสถานที่และบุคคล 
"ยอมบรรเทาทุกขไดจริง เห็นผลทันตาในชาติปจจุบัน" 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"การใหธรรมะ ชนะการใหทั้งปวง" 
                             (พุทธพจน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ไมวากําลังเผชิญความทุกขและปญหาอะไร ใหทองไววา... มันดีทีสุ่ด
สําหรับเราแลว มันเหมาะสมกับน้ําหนกักรรมที่เราเคยทําไวแลว ถาระลึกไว
เสมอวา..สิ่งท่ีกําลังเจอเปนสิ่งท่ีเหมาะสมกับสิ่งท่ีเราเคยทํา (อาจยอนไปไกล
หลายชาติกอน หรือชาตินี้ท่ีจําไมได หรือไมไดเจตนา) แคเพียงใจยอมรับไดจริง
วาสมควรแลว  น้ําหนักกรรมและความทุกขจะลดลงทันที  โดยไมตองสงสัยวา .. 
ทําไมฉันถึงซวยแบบนี้ ทําไมฉันถึงตองเจอเรื่องแบบนี?้? จะมีกําลังใจในการเรง
ทําความดีเพื่อบรรเทากรรมไดยิ่งขึ้น.และมากพอจนสงผลใหเห็นทันใจในชาตินี้   
 
 แลวทุกอยางจะผานไป ไมวาดีหรือราย สุดทายแทบไมตางจากความฝน 
ขอเพียงแคอดทน รอใหมันผานไป ยุคนี้เปนกลียุค คนจิตสํานึกต่ําลง คนทราม
มากขึ้น ไมแปลกท่ีจะโดนทําราย เอาเปรียบ และเร่ืองกวนใจไมจบสิ้น      
หลายเรื่องไมใชเวรกรรมอะไร แตเรากําลังอยูรวมกับสตัวเดรัจฉานในรางคน 
หรือเปรต หรือสัตวนรกในรางคน เราจึงตองถูกคนพวกนี้เบียดเบียนเปนธรรมดา   
 
 การเกิดเปนภัยอยางยิ่ง เรงรีบศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อตัดวงจรการเวียน
วายตายเกิด ไมตองกลับมาเจอกับสัตวนรกในรางคนแบบท่ีกําลังผจญอยูนี่   
เปนหนทางดีที่สุด   ศาสนาพุทธสอนเร่ืองการพนทุกข ซึ่งไมใชการทําดีเพื่อมีสุข   
พนทุกขแคในชาตินี้ แตหมายถึงหยุดเวียนวายตายเกิดในชาติตอ ๆ ไป  ท่ีจะ
นําไปเจอทุกขใหมอีกมากมายไมจบสิ้น   พระพุทธองคทรงผานการเกิดเปนอะไร
มาหลายอยาง จนทรงรูแจงวาการเขาถึงธรรมเทานั้น ท่ีจะพาพนทุกขไดจริง         
  
 จงรีบเรงกันเถิดในชาตินี้ เพราะอัตภาพมนุษยเปนภพภูมิเดียวท่ีศึกษา
บรรลุธรรมไดงายท่ีสุด  ควรสละเวลา.. สวดมนตฟงธรรม  ศึกษาการเจริญสต ิ
แลวนํามาใชในชีวิตประจําวัน  สะดวก ไมเสียเงิน ทําไดทุกเพศวัย ทุกเวลา  

 



 

 
 
 
 
 

คุณรูไหมวา..?? 
สวดมนต ฟงธรรม เจริญสต ิที่ถูกทาง 

มอีานิสงสมากกวา.. "สรางวัด" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“การสวดมนต” ผลทางวิทยาศาสตร  
  
 

 การสวดมนตเปนส่ิงท่ีดีสําหรับทุกคนแตควรรูหลักท่ีถูกตองดวย บทสวด
มนตไมตางกับเพลง เปนการแตงคําสรรเสริญ หรือนําหลักธรรมมายอ ปรับรูป
ประโยค ใสทํานองใหทองจําไดงาย การสวดมนตท่ีดีตองเขาใจความหมายดวย    
คริสต  อิสลาม เขาสวดแลวเขาใจ โดยเนนสวดบูชาสิ่งสูงสุดคือ.. พระเจา    
สวดถวายดวยจิตที.่. “ให” แตคนพุทธจํานวนมากกลับแปลไมออกและสวดเพื่อ
“เอา” คือ.. สวดเพื่อหวังบุญ ขอพร ขอโชคลาภ หรือกลายเปนพิธีกรรมขลัง ฯ 
  
 แทนท่ีจะสวดบูชาพระศาสดา กลับไปสวดบูชาเทพ-เทวดา ผี นางกวัก 
หวังจะใหชวยเรื่องตางๆ แตกลับไมรูวาการระลึกถึงสิ่งใด พลังสิ่งนั้นจะมา
ปรากฎอยูในใจเรา ไหวผี พลังผีก็เขามาในตัว  ไหวพระพุทธเจา พลังพุทธะก็
ปรากฎขึ้นในใจ เมื่อทําเปนประจํา พลังเขมขน อาจถึงขั้นขอพรจากตัวเองไดเลย 
จะบูชาท้ังท่ีเอาส่ิงสูงสุดเลยไมดีกวาหรือ?? 
         
   

สมเด็จโตฯ ขณะธุดงคทานมีคาถาสั้นๆ “พุทธังสรณัง คัจฉามิ ฯลฯ” 
ทานสวดดวยจิตแนวแนดวยขอมอบกายถวายชีวิตแดพระรัตนตรัย จึงเปนเกราะ
ปองกันไดแมแตคุณไสยหรือภูติผีปศาจ   บทพาหุงฯ.. คือการเลาเรื่อง
พระพุทธเจาชนะปญหา ท้ังคนใสราย ชางตกมัน ฯลฯ ใหทองสวดบอยๆ เพื่อดู
เปนตัวอยางวา พระพุทธเจายิ่งใหญแคไหน แตทานกลับชนะดวยการไมโกรธ  
ไมตอบโต ใหอภัย ดังนั้นเราตองเอาอยางทาน แตทุกวันนี้กลับเผยแพรในเชิง
อิทธิฤทธิ์วา สวดพาหุง สวดมงคลสูตร สวดฯลฯ 108 จบแลวจะชนะทุกอยาง 
จะร่ํารวย เปนพระเจาจักรพรรดิ์  (ชางงมงาย หางไกลหลักศาสนาจริงๆ)  



 

วิทยาศาสตรพิสูจนแลววา.. การฟงธรรม/สวดมนต/ทําสมาธิ  ดีตอ
สุขภาพ คลื่นเสียงจากการสวดไปกระตุนตอมในรางกายทํางานดีขึ้น กระตุนการ
หลั่งฮอรโมนตัวดี เชน ซีโรโทนิน  ออกซิโตซิน เอ็นโดรฟน สงใหออนเยาว แกชา 
ภูมิคุมกัน การเผาผลาญดีขึ้น ผูปวยใชยานอยลง การรอดตายสูงขึ้น  ชวยลดการ
หลั่ง"คอติซอล" ท่ีหากมีปริมาณมากเกิน จะยับยั้งการสรางภูมิคุมกัน กอโรค
อวน กระดูกผุ ติดเชื้องาย ออนแอ กอโรคมากมาย (เปนสารพิษท่ีเกิดจากจิต
เปนอกุศล คือ.. ความเครียด กังวล ความชั่ว โกรธ เห็นแกตัว ฯ)    
. 
 สมองมนุษยแบงงายๆ เปนสามสวนคือ...1.สวนจิตสํานึก รูผิดชอบชั่วดี       
2.สวนความจําและอารมณ  3.สวนเล็กสุด-สมองแบบสัตวเดรัจฉาน (การเอาตัว
รอด กิน สืบพันธ) ความเครียด โกรธ เกลียด เห็นแกตัว หรือ อกุศลจิต 
ทําใหสมองสวนสัตวโตขึ้น ทํางานดีขึ้น จึงมีจิตสํานึกต่ําลงตามลําดับ        
การผิดศีลแตละขอ สงใหเกิดเครียดสะสม มีผลตอสมองดวย เชน.. การฆาสัตว  
ลักขโมย เปนชู พูดคําหยาบ กินเหลา ท้ังหมดจะกระตุนการพัฒนาสมองสวน
สัตวเดรัจฉานใหเติบโต   และกดสมองสวนจิตสํานึกไว เมื่อผิดศีลบอย ตอมาจะ
คิดอะไรเหมือนสัตว    หวงแคการกิน ถาย ผสมพันธ และเอาตัวรอด    นานวัน
จะไมเขาใจเรื่องบุญคุณ ศีลธรรม มารยาท ฯลฯ    
 
 เห็นชัดสุดเวลากินเหลา สมองจิตสํานึกจะถูกกดและปลดปลอยสมอง
แบบสัตวออกมา เวลาเมาจึงอาจทําตัวไมตางกับสัตว  ไมสามารถเขาใจเหตุผลได    
เวลาหิวจัด ทะเลาะกัน เศราใจ รองไห เครียด เปนภาวะท่ีสมองสัตวเดรัจฉาน
ทํางาน  การสั่งสอนหรือลงโทษในเวลาไมพรอม   ทําใหไมสามารถจดจําคําสอน
หรือเขาใจเหตุผลจนเลิกทําผิด แตไมทําผิดเพราะกลัวโดนทําโทษเทานั้น       
พอเผลอหรือมีโอกาสก็จะทําอีก  (พระพุทธองคจะสอนใคร ยังทรงรอใหกินอิ่ม 
นั่งพักใหหายเหนื่อย หรือใหสภาพจิตพรอมจะรับฟงกอนเทานัน้) 



 

. เรื่องของสมองทําใหเขาใจชีวิตมากขึ้นวาการกระทําแตละอยาง แมการ
รักษาศีล ก็เพื่อคงจิตสํานึกไว ไมใหจิตไหลลงต่ําเทาสัตวเดรัจฉาน ไมใชแค
เพื่อใหอยูกันอยางปกติหรือเปนหนาท่ีท่ีควรกระทํา จิตท่ีสะสมนิสัยเดรัจฉาน 
ตายไปจึงตองไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน  นี่คือกฎของวิทยาศาสตรทางจิตท่ีนํามา
อธิบายหลักทางศาสนาไดวา..  ทําไมมนุษยตองมีศีลหา??!!  สมองสวนสัตว
เดรัจฉานจะพัฒนาโตขึ้นและควบคุมคนนั้นได ยังมีปจจัยอื่นอีกมากมายเชน.. 
การเลนเกมท่ีมุงเนนการทําลายลาง กําจัดศัตรู  ใหสังเกตุวา.. การฆาในเกมจะ
สะสมความสะใจที่ไดฆาหรือทําราย ทําลายสิ่งอืน่ เกิดความเครียดแฝงไวเรื่อย  
  
 การขโมยผักในเฟซบุก อาจถือวาผิดศีลขอสอง เพราะมีเจาของ เจาของ
มีการหวง รูสึกเสียดาย เสียใจเมื่อตองสูญเสียของไป เปนการเพิ่มความเห็นแก
ตัวใหกับผูเลนท่ีชอบและดีใจท่ีไดขโมย   สิ่งเหลานี้สงตอไปยังสมอง สะสมนิสัย    
ขี้โขมยไว สมองสวนสัตวจะเจริญเติบโตไดดี พอในชีวิตจริงจะเริ่มเห็นการขโมย
หรือการเอาเปรียบคนอื่นเปนเรื่องปกติ เพราะสมองสวนจิตสํานึกไมไดถูกพัฒนา
หรือถูกกดไวจากการกระทําเปนประจําของตนเอง 
  
 การสวดมนต ฟงธรรมหรือเพลงบรรเลง   การไปทําบุญ(ดวยจิตบริสุทธิ์)    
จะชวยปรับคลื่นสมองใหสงบลง ลดความเครียดสะสม ปองกันสมองสวนสัตว
เดรัจฉานเติบโต ทําใหความจําดีขึ้น มองโลกแงดีขึ้น รูผิดชอบชั่วดีมากขึ้น 
มองเห็นความจริงไดชัดขึ้น ในคนท่ัวไปมักจะมีคลื่นสมองในระดับเบตา         
แตการทดลองพบคนประสบความสําเร็จมีคลื่นสมองท้ังสี่แบบสลับกัน (เบตา 
อัลฟา เธตา เดลตา)  จิตท่ีวุนวาย คลื่นสมองท่ีวิ่งเร็ว ทําใหจดจําไดนอยลง    
คิดวิเคราะหอะไรไมลึกซึ้ง จะมองโลกในแงราย หงุดหงิดโมโหงาย กาวราว ฯลฯ 
 
(เนื้อสัตว หวาน-ไขมัน มีสวนใหคลื่นสมองวิ่งเร็ว : ความเครียดทําสมองหดตัว) 



 

. มีงานวิจัยท่ัวโลกยอมรับวา คลื่นสมองท่ีสงบลง ทําใหเรียนเกง อารมณดี
และไอคิวสูงขึ้น ถามองแงนี้ จะเห็นวาแคการสวดมนต ก็ปองกันจิตไหลลงต่ํา   
ทําใหรางกายแข็งแรง สมองสวนมนุษยสมบูรณ สามารถคิดงานไดลึกซึ้งขึ้น   
เมื่อฉลาดและอารมณดี   จะสงผลตอชีวิตท่ีกาวหนาทางหนาท่ีการงานหรือมี
ความสุขกับชีวิตประจําวัน ไดมากขึ้น เปนการยืนยันดวยหลักวิทยาศาสตรวา.. 
การสวดมนตทําใหชีวิตดีขึ้นไดจริง ยังมีการทดลองเรื่องผลึกน้ําและออรา พบวา
เสียงสวดมนตชวยใหผลึกของน้ําในการทดลอง มีรูปรางสมบูรณและเรียงตัวเปน
ระเบียบ. แสงพลังงานออรามีสีท่ีบงบอกถึงพลังงานในเชิงบวก 
  
 บทสวดท่ีนํามาทดลองของชาวพุทธ พบวา.. บทพุทธคุณ (อิติปโสฯ )  
เปนบทที่ใหพลังงานดีท่ีสุด คุณดังตฤณเคยกลาวไววา “ชาวพุทธเรามีของดีอยู
กับตัวแลว ไมจําเปนตองพกเครื่องลางของขลังอะไรอีก แคสวดพุทธคุณเปน
ประจําก็พอ”  ซึ่งครูบาอาจารยอีกหลายทานตางยืนยันวาสวดบทพุทธคุณดีที่สุด   
 
 หลวงพอพุธ ฐานิโย  ไดเทศนสอนใหศิษยฟงวา.. หลวงพอเอาแตปฏิบัติ
ภาวนา สวดมนตไหวพระ อยากไดอะไรก็มีคนเอามาให แมแตเหล็กไหล ไดมา
เขาใหปาลงน้ํา ไมกี่วันก็กลับมาอยูในพานดอกไม อยูลึกเขาไปในดอกบัวท่ีกลีบ
ปดสนิท กระแสความดีเปนพลังดึงดูดและนําสิ่งดีๆ.มาใหไดจริงๆ.ไมตองไปออน
วอนขอพรจากใคร.ทําดีแลวสิ่งดีๆจะมาเอง (ระวังคนหลอกลวงเรื่องของขลังนะ) 
 
 การสวดมนต หากมองในแงมุมวิทยาศาสตรสงผลดีหลายดาน เปนการ
ทําบุญท่ีงายท่ีสุดโดยไมตองใชเงิน ผมเองเคยมีปญหากับท่ีบาน หลังแยกมาอยู
คนเดียว      พอเริ่มจริงจังกับธรรมะก็สวดทําวัตรเชา-เย็นทุกวัน  สวดติดตอกัน
ไมกี่เดือน เกิดสํานึกบุญคุณพอแม รูสึกรักพอแมไดอยางไมนาเชื่อ จนแปลกใจวา
ทําไมถึงเปลี่ยนความคิดไดขนาดนี้ พึ่งมาหายสงสัยเมื่อเขาใจเรื่องคลื่นสมอง  



 

 ดังนั้นถาอยากใหลูกหรือนักเรียนเปนคนดี   ควรเริ่มดวยสวดมนตท้ังเชา
และกอนนอนใหไดทุกวัน ปองกันสมองสวนเดรัจฉานไมใหโต และสงเสริมสมอง
มนุษยสวนจิตสํานึกใหแข็งแรง แกปญหาท่ีตนเหตุจะงายกวาการมานั่งดานั่งบน 
หรือลงโทษดวยความรุนแรง  ถาฝกแตเล็กจะมีผลตอสมองไดดีกวามาฝกตอนโต 
  

 หมายเหตุ : ควรสวดมนตแบบถูกตอง-เต็มใจ มีความสุขในการสวด 
ไมใชสวดไปเครียดไปเพราะโดนบังคับ หรือสวดแปลไมออก-ภาษาโบราณ ซึ่งทํา
ใหเบื่องายเพราะไมเขาใจความหมาย : สถานท่ี อากาศ ความสัปปายะ ความ
เบาสบายในการสวดหรือการปฏิบัติธรรม ฟงธรรม สําคัญมาก คลื่นสมองจะสงบ
จนจิตสํานึกทํางานไดจริง รางกาย จิตใจตองเบาสบาย ไมหิว ไมรอน ไมเหนื่อย 
ไมเครียดกังวล ฯ   (บังคบัเด็กสวด-ทํากิจกรรมกลางแดดตอนเชานี่ไมเขาทาเลย) 
 

 ใหสังเกตวาบรรยากาศในการเพิ่มกิเลส เชน การไปดูหนัง ฟงเพลง ฯ 
บรรยากาศ-สถานท่ีอํานวยความสบายใจไดมาก แตการเสริมสรางคุณธรรม 
ทําบุญ  การอบรมธรรมะ ฯ  มักมีสิ่งแวดลอม สถานท่ี ท่ีชวนนาเบื่อ รอน ไม
สะดวกสบาย ไมเอื้อตอคลื่นสมองสงบ สวดมนตหลังตื่น-กอนนอนมีผลดีที่สุด 
เพราะไรความกังวลกับภาระ พรอมจะพักผอน ขอมูลดี ๆ ท่ีทองบนกอนนอน 
จะซึมซับเขาสูจิตใตสํานึกไดงายขึ้น การสวดหลังตื่นจะสรางกระแสความผองใส
ใหจิตและสมองปลอดโปรง ทํางานด ี เปนการเร่ิมตนวันใหมท่ีดีดวยใจเบิกบาน 
  

   เด็กและคนเริ่มตน ควรสวดภาษาไทยลวนดีท่ีสุด สวดแบบเขาใจเกิด
ปญญากวาสวดแบบงมงายไมรูความหมายเห็นเปนคาถาศักดิ์สิทธิ์  คลื่นสมอง
สงบชวยใหคิดลึกซึ้ง รับขอมูลไดดี  : บางลัทธิสวดมนตเครงครัด แตบางคนกลับ
หลงผิด ไรศีลธรรม หรืองมงายเรื่องไรเหตุผล เพราะมีอคติแฝง หรือโดนจูงจิต
ดวยขอมูลท่ีผิดในขณะท่ีคลื่นสมองสงบ (สะกดจิตมวลชน) ทําใหหลงเขาใจผิด 
ทําผิดแตคิดวาทําถูกแลว  การเลือกเชื่อผูนําทางศาสนา การศึกษาใหรอบคอบ 
เผ่ือใจรับขอมูลอื่นบาง จําเปนมาก เพราะเมื่อฝงในจิตใตสํานึกแลว ถอนยาก!! 



 

เกี่ยวกับการสวดมนต  

ชาวพุทธสวนใหญนิยมสวดมนตกันมากและมีการทําซีดีแจกอยาง
แพรหลาย การสวดมนตท่ีดีนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองรูคําแปล  ชาวไทยพุทธ
สวนใหญ งมงายกับการสวดมนตจนเขาใจผิด สวดเปนนกแกวนกขุนทองโดยไมรู
ความหมายและสวดแบบขาดสติ  หลายคนสวดเพราะอยากรวย อยากโชคดี 
อยากไดบุญ แตหาไดเปนการสวดเพื่อใหเกิดบุญไดจริงสักเทาไหรเลย   

สังเกตไหมวา.. คนสวนใหญไปวัดทําบุญเพราะอยากไดบุญ แตไมคอยคิด
จะทําสิ่งท่ีเกิดเปนผลบุญขึ้นจริง  บุญท่ีเกิดไดเพราะสิ่งท่ีทํานั้นเปนประโยชนกับ
คนอื่น  นําความสุขใหคนอื่น หรือผลบุญท่ีทําใหลดละกิเลสในตัวตนลงได      
แตมักทําบุญเพื่อหวังผลเขาหาตัวเอง อยากมีความสุข อยากรวย อยากโชคดี 
อยากถูกหวย อยากคาขายดี อยากมีคนรัก  .. สรุปแลวหลายคนยิ่งไปทําบุญก็ยิ่ง
บาบุญ ยิ่งโลภในบุญ ทําบุญดวยความโลภจะสงผลเสียกลับมาไดมากมายอยาง
ไมนาเชื่อ ซึง่ไดเขียนไวในหัวขออื่นแลว   

คนจํานวนมาก ทําบุญทําความดี ไหวพระสวดมนต เพื่อหวังผลใหตัวเอง     
หลายคนมีชีวิตเพื่อไหวขอพร หวังแตใหสิ่งท่ีมองไมเห็นชวยเหลือ บนบานศาล
กลาว  ขอโชคลาภ หากสําเร็จ  จะนํานั่นนูนนี่มาถวาย  ของจะแกบนสวนใหญ
ไรสาระดอยคามาก เปรียบเราขอใหเศรษฐีสักคนชวยใหสมหวังอะไรสักอยาง  
แลวจะเอาไขตม มาไม หรืออะไรก็ตามไปให แคคนรวยธรรมดายังไมอยากได 
เพราะเขามีปญญาซื้อกินเองได ของบางอยางใชประโยชนไมได เชน.. ตุกตาไม 
หรืออื่น ๆ  แลวนับประสาอะไรกับเทวดาถาหากมีฤทธิม์ากขนาดบันดาลอะไรให
เราได จะมานั่งกินไขตม เลนตุกตาไม  ชื่นชอบอวัยวะเพศเทียม (ปลัดขิก)     
คนธรรมดายังไมสน เทวดามีอาหารทิพย มทุีกอยางดีกวาของในโลกหลายเทา  



 

ของแบบท่ีเราชอบเอาไปแกบนกันนี่  ทานจะสน จะอยากไดจริงเหรอ??  
มีก็แตผีชั้นต่ํา กับเทวดาปญญาออนเทานั้นท่ีชอบของพวกนี้   สําหรับสิ่งท่ีทาน
ขาดจริงคือ..  ไมสามารถทําบุญไดอยางมนุษย นั่นแหละจึงอาจตองอาศัยมนุษย  
ชวยสรางบารมี หรืออยากเห็นพวกเราทําความดีกันมากๆ คลายผูใหญใจบุญ
เห็นเด็กทําความดียอมมีจิตเมตตาอยากสนับสนุนชวยเหลือ    

สําหรับเทวดานั้น หากทานจะยินดีในสิ่งท่ีเราถวายจริง ๆ คือการทํา
ความดี หมั่นทําทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรม สวดมนตถวายทาน  แลวอาศัยบุญท่ี
เราทําเปนตนเหตุในการอธิษฐานขอใหไดสิ่งท่ีปรารถนา (ซึ่งเทวดาอาจชวย
สงเสริมหรือเรงผลใหไดในบางเร่ือง) จะเปนสิ่งท่ีเปนจริงไดงายกวา การขอลอยๆ 
จากส่ิงท่ีมองไมเห็นโดยไรเหตุผลและ.. “การติดสินบนดวยของปญญาออน”  

หากวันหนึ่งผมเอาสากกะเบือมาผูกผาแลวเอาของมาเซนไหว คุณเชื่อ
หรือไม   จะมีคนมาทําตามและมาขอพร แลวจะปรากฏวามีคนไดจริง จนตอง
มาแกบน เพราะมันเปนหลักสถิติตามธรรมดาท่ีคนขอรอยคน ตองมีคนไดสักคน
อยูแลว  เหมือนไปเกณฑทหาร มันมีใบดําใบแดงในสัดสวนท่ีชัดเจน  หากทุกคน
แหมาขอสากกะเบือท่ีผมเอามาตั้งใหบูชา  จะมีคนโดนใบดําเยอะกวาคนโดน
ใบแดง แลวคนท่ีโดนใบดําก็จะมาแกบน แลวลือกันวาท่ีนี่ศักดิ์สิทธิ์!!    ท้ังท่ีจริง 
ขอไมขอมันก็มีใบดําใบแดงเทาเดิม แลวคนท่ีโดนใบแดงหละ  จะหาวาไม
ศักดิ์สิทธิ์เหรอ เทวดาใจรายไมชวยเหรอ??  สวนใหญตามศาลตาง ๆ คนขอไมได 
อาจมีจํานวนมากกวาเยอะ ตางก็ทําใจวาดวงไมดี แลวไปหาศาลอื่นขอใหมอีกที  

เทวดาหากจะชวยเราไดจริง  ตองเนื่องดวยบุญเกาของเรา เหมือนเรา
ตองเรียนหนังสือใหเกงกอน ผูใหญจะฝากงานได เราตองมีความสามารถในดาน
นั้นมากพอดวย  แลวเราจะทํางานไดนาน ไดผลงานดีแคไหน มันอยูท่ีทุนเกา  
คือ.. เราเรียนและฝกฝนมามากแคไหนดวยเชนกัน  



 

หากไมมีบุญเกาไมทําตนทุนไว เทวดาท่ีไหนก็ชวยไมได ใหออนวอน
ขอรอง ใหติดสินบนยังไง ทานก็ชวยไมได ลองกลับไปดูในพระไตรปฏกนะครับ  
แมแตพระพุทธเจา ซึ่งมีอิทธิฤทธิ์กวาเทพทุกชั้น สามารถเนรมิตอะไรก็ได      
แตกับคนท่ีไมเคยทําทาน ไมมีบุญมาเลย ทานชวยอะไรไมไดเหมือนกัน หากการ
รองขอเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีผลไดกับทุกคนจริง  พระพุทธองคซึ่งทรงฤทธิ์
มหาศาลกวาใครในสามโลก คงทรงเสกเปาทีเดียวใหทุกคนร่ํารวย โชคดี        
สมปรารถนากันทุกอยางไปแลว แตสมัยพุทธกาลนั้น ยังปรากฎมีคนจน มีคน
โชคราย มีภัยพิบัติ มีโรคระบาด มีทุกอยางอยูครบ ตามบุญกรรมท่ีปนแตงใหแต
ละคนเปนไปตามสิ่งท่ีตนเองทําไว   

มนุษยเปนภพเดียวท่ีทําบุญไดสูงสุด สูงกระท่ังสามารถเปนพระพุทธเจา
ใหเทวดามากราบไหวได แตคนสวนใหญกลับดูถูกตัวเอง ไมรูถึงศักยภาพของ
ตนเองวาทําอะไรไดมากมาย     กลับไปฝากชีวิตไวกับเทวดาและสิ่งท่ีมองไมเห็น  
ท่ีแมจะมีฤทธิ์มากมายเทาไหร   ก็ยังทําบุญสรางบารมี ไดไมเทามนุษยเลย  
แทนท่ีจะไปรองขอพรจากเทวดา ปรับเปลี่ยนเปนการทําเพื่อถวาย ทําแทนทาน
จะดีกวา  หรือทําเพื่อสะสมไวใหตัวเองกลายเปนเทวดาในวันขางหนา ไมใช
กลายเปนผีคอยขอสวนบุญตั้งแตยังไมทันตายแบบนี้   

สําหรับการสวดมนตนั้น จิตท่ีตั้งไวเพื่อการสรรเสริญบูชา หรือการสวด
เพ่ือคนอื่นจะมีผลกลับคืนมาไดดีกวาการสวดเพื่อตัวเอง บทสวดท่ีครูบาอาจารย
หลายทานยืนยันวาดีท่ีสุด ขลังท่ีสุดคือ.. บทสรรเสริญพระพุทธเจา ซึ่งเปนใหญ
กวาเทวดาท้ังปวง แตนาแปลกท่ีคนสวนใหญหลงลืมส่ิงสูงสุด ไปบูชาสิ่งรองลงมา  
เราควรใสใจการสรรเสริญบูชาองคพระศาสดาผูท่ีเหลาเทวดายังตองกมกราบ
บูชากันกอน แลวคอยมาระลึกถึงคุณพระธรรม คุณพระอริยสงฆ คุณเทวดา
ตามมาอีกที  สวดพุทธคุณบทเดียวครอบจักรวาล และใชสวดนําในทุกพิธีกรรม 
ซึ่งเรารูจักกันในบท.. อิติปโสฯ นั่นเอง   



 

มีงานทดลองทางวิทยาศาสตรระบุชัดเจนวา บทสวดตางๆ โดยเฉพาะ
บทพุทธคุณ สงผลดีตอสุขภาพ เปลียนโมเลกุลน้ําท้ังในและนอกรางกายใหมี
คุณสมบัติ ท่ีดี มีผลใหแสงออราสวางไสวมากขึ้นท้ังในรางกายและในวัตถุ     
หากสวดเฉพาะบาลี แมจะไมเขาใจความหมายเลย แตยังดีกวาไมไดสวดเลย  
เพราะอยางนอย จิตยังไดระลึกรูอยูวากําลังทองบนอยูกับคําดีๆ ซึ่งใจเราจะรูเอง
วาเปนของสูง และยังเสริมสติสมาธิใหตนเองดวย    

แตหากจะเปนประโยชนกวานั้น ควรรูความหมาย นอมใจคิดตามดวย 
ถึงจะไดอนิสงสครบถวนอยางท่ีพรรณาไว  บทสวดหลายบทคือธรรมะท่ีใหเรา
นําไปปฏิบัติ ไมใชทองแลวจะรวยจะโชคดี แตทองแลวนํามาใชในชีวิตประจําวัน 
หายจากโรคไดเพราะพิจารณาตามบทสวดแลวเกิดความเขาใจธรรมจนจิตปลอย
วางไดตางหาก   

เวลาพระใหพร ไมใชวานั่งกมพนมมือแลวจะไดสิ่งดี ๆ เขามาในชีวิต 
ลองแปลคําสวดท่ีทานใหพร จะรูวาทานกําลังสอนธรรมะเรา ทานบอกใหเปนคน
ออนนอมถอมตน แลวลาภ ยศ สรรเสริญ สิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้น ออนนอมถอมตน
เชน.. เปนคนพูดจาเพราะ เรียบรอย มีน้ําใจ ยิ้มแยม เคารพผูใหญ ไมรังแกเด็ก 
ไมดูถูกคน ชอบชวยเหลือ ทําไดแบบนี้อยูท่ีไหน ทําอะไรก็เจริญ มีแตคนรัก
เมตตาอยากชวยเหลือ  ทําบุญทุกครั้งทานจะสอนแบบนี้ แตเราไมเคยแปลกัน  
จึงไมเคยนํามาใช แลวคิดแตวาตั้งใจฟงพระสวดแลวจะโชคดี     

บทพาหุงฯ สวดเพื่อชนะปญหาทุกอยาง เอาแตทอง แลวจะชนะอยางไร 
เมื่อคําแปลคือ พระพุทธองคทรงชนะปญหา แมแตสัตวราย ดวยพระมหาเมตตา 
แผเมตตาให ไมตอบโต ไมโกรธ ใหอภัย ในท่ีสุดคนจองทํารายก็กลับใจหรือแพ
ภัยตัวเอง  ทองคาถานี้เรื่อยๆ จะไดขอคิด หากจะชนะทุกอยางได ตองนํามาใช 
เจอปญหาตองแกดวยเมตตาเหมือนพระองค จึงจะชนะปญหาไดจริง   



 

ไมใชทองเปนนกแกวนกขุนทอง แลวหวังวาปญหามันจะหายไป หรือ
ชนะภัยไดทุกสิ่ง นาเสียดายท่ีบทสวดดี ๆ  ท่ีทานตองการใหเรานํามาทองบน
เพื่อจดจําและนําไปใช กลับกลายเปนคําศักดิ์สิทธิ์ทีมีความขลังในเรื่องอภินิหาร  
และนํามาเผยแพรทองบนอยางงมงายดวยความโลภในบุญ  เพื่อความสุขของ
ตัวเอง ไมใชบุญแทท่ีทําเพื่อคนอื่น หรือเพ่ือขัดเกลากิเลสในใจตนเอง    

การสวดมนตเปนพื้นฐานท่ีดีท่ีควรทําทุกวันเปนประจํา  เพราะจะทําให
จิตเราเคยชินกับของสูงและเกิดพลังงานบางอยางซึ่งสงผลดีตอรางกายและจิตใจ 
หลายคนสวดมนตไปเรื่อย ๆ  จะพบวามีสติ มีปญญาและคิดอะไรไดมากขึ้น 
รวมถึงมองเห็นชัดวาอะไรดีไมดี จะมีความกตัญูรูคุณมากขึ้นไปเองโดย
อัตโนมัติ เพราะจิตมันชินกับของสูง จะคิดอานแบบสิ่งมีชิวิตชั้นสูง  คนท่ีปลอย
ใหจิตตกต่ํา คุนชินกับคําดา คุนชินละครน้ําเนา หมกมุนปญหาการเมืองและ
เรื่องวุนวายทางโลก  จิตและสามัญสํานึกจะคอย ๆ  ต่ําลงจนอยูระดับเดียวกับ
สัตวเดรัจฉาน จะเริ่มเห็นวาบาปบุญไมมี บุญคุณไมมี การเอาเปรียบคนอื่นเปน
เร่ืองปกติที่สัตวใหญตองกินสัตวนอย   

 การสวดมนตทําสมาธิเปนเพียงสวนหนึ่งในศาสนาเทานั้น แตหลายคน
เขาใจวาเปนหลักสําคัญของพุทธ ซึ่งแทจริงคือ.. "การเจริญสติ" เปนสิ่งท่ีทําให
พุทธตางจากศาสนาอื่น เหนือไปจากการสอนใหเปนคนดี แตเปนการสอนใหคน
ดีสามารถมีสุขไดแมในความทุกข และมุงไปสูการพนทุกขไมตองเวียนวายหรือไป
เสวยสขุท่ีไหนอีกแลว   

อยากมีชีวิตดี อยากใหลูกหลานเปนคนดี เริ่มตนงายๆ ดวยการสวดมนต
ทุกวัน ภาษาบาลีจําเปนตอการสืบทอดเพื่อไมใหความหมายผิดเพี้ยน นั่นเปน
ภาษาท่ีอนุรักษไวสําหรับพระและนักบวช แตสําหรับชาวบานท่ัวไป ควรสวด
แปลเพื่อไดประโยชนอยางแทจริง  



 

หากมีเวลานอยใหเลือกสวดภาษาไทยอยางเดียวไดเลย  เพราะบุญเกิด
จากความเขาใจในบทสวดมีพลังมากกวาบุญท่ีเกิดจากการสวดแบบไมเขาใจ  
ทดลองแลวจะรูวาการสวดไทยลวน ท่ีเขาใจความหมายไดไตรตรองตามไปดวย 
มันกระชับ กอเกิดปญญา เกิดปติศรัทธา มากกวาการสวดท่ีแปลไมออกอยางไร   

นอกจากสวดมนตเปนประจําแลว การสละเวลาอยางนอยวันละ 5 นาที
เพื่อฟงธรรม จําเปนอยางยิ่ง เราเสียเวลามากมายเพื่อเรียนเรื่องท่ีชวยเราดับ
ทุกขไมได แตสิ่งท่ีใหความสุขแทจริง และสงตอไปอีกหลายชาติขางหนา       
เรากลับไมใสใจ  หาขออางไดตลอดวา.. "ไมมีเวลา"   

หากไมฟงใหเขาใจเสียกอน  การปฏิบัติท่ีถูกตองจะเกิดขึ้นไดอยางไร  
บุญท่ีถูกทางเหมือนการเลนหุน  ท่ีลงทุนนอยแตอาจไดผลตอบแทนสูง หากรู
ขอมูลเชิงลึกมากกวาคนอื่น  หากไมศึกษาธรรมะใหเขาใจจริง อาจเสียเวลา
ทําบุญแบบไรสาระ ท่ีไมเกิดเปนบุญขึ้นมาใหไดจริงเลย จะยอมเสียชาตินี้ไปฟรีๆ 
อยางนั้นหรือ?? 

หมายเหตุ: คนจํานวนมากตองทุกขเพราะตัวเองท้ังนั้น ถาแนะนําใหทํา
สิ่งท่ีเปนประโยชนสูง ไดบุญมากอยางการสวดมนต ฟงธรรม จะบอกไมมีเวลา  
แตพอใหยอนมองวาแตละวันทําอะไรบาง กลับพบวามีเวลาทําสิ่งไรสาระท้ังวัน 
ดวยการ.. สองเฟซบุกคนอื่น ตามอานกระทูในเว็บบอรด หรือหัวขอขาวตาง ๆ  
เมามันกับการเขาขาง รวมรุมดา วิจารณขอเสียของคนอื่น มีเวลาแตงหนาทําผม 
ดูละคร วันละหลายนาทีถึงหลายชั่วโมง  คุยโทรศัพท-ไลน ไดท้ังวัน ซึ่งถาดู
ขอความสนทนาจะมีแคถามไถสารทุกข จีบกัน หรือนินทาชาวบานเปนหลัก   
ทุกขหนักก็โทษเทวดาฟาดินโชคชะตา  ลืมมองชีวิตท่ีผานวา.. เพราะทําตัวเอง   

"คุย/นินทาไดทั้งวัน แตไมเคยวางสําหรับพัฒนาจิต คนหนอคน" 



 

การสวดมนตภาษาไทย 

 

 สําหรับคนไมถนัดภาษาบาลีและมีเวลาไมมาก ควรสวดภาษาไทยอยาง
เดียวเหมาะสมกวา  เพราะบุญและอานิสงสทุกอยางเกิดจากจิตท่ีเขาใจ
ความหมาย ภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารเบื้องตนของจิตเพื่อใหเขาใจกันใน
โลกนี้เทานั้น  ขอบคุณจะพูดภาษาอะไร ก็คือการขอบคุณ หากคนตางชาติพูด
ภาษาไทยวา “ขอบคุณ”  พูดเปนนกแกวนกขุนทอง โดยไมเขาใจความหมาย 
สักแตวาพูดออกไป มันจะเกิดเปนการขอบคุณท่ีออกจากใจเขาไดจริงหรือไม   

 หากใครมาบอกรักเรา โดยท่ีทองจํามา ไมไดบอกรักดวยใจท่ีมีความรัก
จริง ๆ   และสิ่งท่ีพูดออกมา กลับไมรูวาแปลวา.. “รัก”  คนฟงจะประทับใจ
และรูสึกดีไดสักแคไหน  เชนกัน.. การสวดมนตหากสวดแบบไมเขาใจคําแปล     
ไมตางอะไรกับการบอกรัก ท่ีสักแตพูดออกไปโดยใจไมไดรูสึกและไมเขาใจวา
กําลังพูดอะไรออกไป  การสวดมนต ไมตองกังวลวาเทวดาจะไมรูเรื่อง เพราะใน
โลกทิพยเขาใชภาษาใจคุยกัน  จะพูดภาษาอะไรความหมายในใจก็เหมือนกัน 

         

 จะเปนคนประเทศอะไร ตายไปแลวภาษาไมมีความหมาย ไมอยางนั้นใน
สวรรค ในนรกคงยุง ตองหาลามแปลกันใหวุนวาย หรือตองสงเทวดา สงยมบาล
ไปเรียนภาษาเพิ่มเติม  เพื่อจะไดสื่อสารกันรูเรื่อง    จะดาภาษาอะไรก็คือคําดา 
จิตเปนอกุศล   จะกลาวธรรมะภาษาอะไร ยังคงเปนธรรมะนั้นๆ    จะสวดมนต
ดวยภาษาอะไร ถาไมไดแปลผิด ความหมายยอมคงเดิมไมเปลี่ยนแปลง      



 

 อยางมงายวาคําสวดมนต เปนของขลังเปนคําศักดิ์สิทธิ์ แคทองแลวจะ
เกิดสิ่งดี ๆ   การสวดดวยเขาใจความหมายและนอมพิจารณาในใจ   ใหเห็นถึง
พระคุณของสิ่งท่ีเราบูชา หรือนอมนําขอคิดท่ีเปนธรรมะแฝงในบทสวดนั้น ๆ  
มาใชตางหาก ท่ีสงผลมีอานิสงสเจริญทุกดานไดจริง  

สวดมนตไหวพระแลวอยาลืมกราบไหวบูชาดูแลพระในบานดวยนะครับ  
หากแมผูมีพระคุณยังไมดูแลใหดี จะหาความเจริญจากท่ีไหน ใหสวดมนตจน
ปากฉีก ก็ไมไดทําใหชีวิตดีขึ้นมาหรือมีความสุขไดจริงหรอก  พระลูกชาวบาน
เปนใครมาจากไหนไมรู บริสุทธิ์มีศีลจริงหรือเปลาไมรู ขอแคหมเหลือง ก็พรอม
จะออนนอมกมกราบพูดเพราะเอาใจสารพัด แตพอแมตัวเองตะคอกใส ไมคอย
สนใจ ใหหากินเอง แตกับพระจะหาของดีสุดยอดไปถวายใหได  มองพอแมให
เหมือนพระองคหนึ่งท่ีหมเหลือง แลวกระทําทุกอยางกับทานเหมือนเจอพระ    
นี่คือ.. มหาอภิโคตรมงคลสูงสุดระดับแรกท่ีควรใสใจและขวนขวายทํากันกอน     
..                                                       

หากหาคาถาสวดมนตไหนไมไดผล สวดเทาไหรชีวิตไมดีขึ้น  ลองคาถา
บทสั้น ๆ รับรองผลวาสงใหชีวิตเจริญรุงเรืองไดจริง  คาถามีอยูวา.. “รักพอ-แม
ที่สุดในโลกเลย จุบๆ , อยากกินอะไรไหม , อยากไปเท่ียวไหน , อยากไดอะไร
ไหม ฯ”  พอวาคาถานี้จบ เขาไปกอดหอมซักฟอด กราบเทาดวยก็ดี    

อยาลืมคาถาทุกบทตองทองเปนประจํา คาถารักพอแมใหทองทุกวัน  
ทองตอหนาพระพอแมเรานี่แหละ  รับรองชีวิตเจริญรุงเรือง เปนยาดีแกซวยได
เกือบทุกเร่ือง   กฎแหงกรรมคือทําอะไรกับพอแมตัวเองไว ยอมไดรับการกระทํา
นั้นคืนจากคนท้ังโลกเชนกัน (ท้ังจากแฟน เพื่อนรวมงาน เจานาย) บูชาพระ
รัตนตรัยคูบูชาพระพอแม  เหตุปจจัยแหงความเจริญท้ังทางโลกและทางธรรม 
ท้ังภพนี้และภพหนา  : ตักบาตรทุกครั้งคิดบางวาหาอะไรใหพอแมกินหรือยัง?? 



 

ขอแถมคาถาพิเศษใหอีกสักบท เปนคาถาสั้นๆ ท่ีทองทุกวัน ทองบอยๆ 
รับรองวาเกิดแตมหามงคลใสตัว ผูคนจะหลงรัก ไปไหนมาไหนจะปลอดภัย 
เจริญรุงเรือง  คาถามหาเมตตา มหามงคล บทพิเศษนี้คือ... “ ขอบคุณครับ , 
สวัสดีครับ , ขอโทษครับ  มีอะไรใหชวยไหมครับ , โชคดีนะครับ ”  

สั้นๆ งายๆ พรอมรอยยิ้มดวยความปรารถนาดีจากใจจริง  สยบปญหา
ทุกเรื่อง เปนเสนหทําใหชีวิตเจริญรุงเรืองไดจริง  สวดบาลีวันละเปนชั่วโมงแต
ออกมาเจอคน ไมรูจักทักทาย ไมรูจักมีน้ําใจเปนหวงเปนใย ไมรูจักชวยเหลือ   
ไมมีความปรารถนาดีให ทํางาน ขายของ ไมรูจักยิ้ม ไมรูจักขอบคุณ ไมรูจักไหว  
มันจะเจริญไดอยางไร  อยากใหลูกเปนเด็กดี อยากใหลูกกตัญูแตไมเคยสอนให
เปนคนออนนอมกับคนอื่น   

สอนลูกใหรูจักบุญคุณคน แมแตขอทาน มองใหเห็นวามีพระคุณใหเราได
ทําบุญ มีโอกาสทําทาน   คนขายขาวแกงมบีุญคุณท่ีทําใหเราอิ่มมีขาวกิน ไมตอง
ทําเองใหเหนื่อย หากไมมีกรรมกรกอสราง จะมีตึกสวยๆ สบายๆ อยูกันได
อยางไร  หากสอนลูกใหเห็นบุญคุณของทุกสิ่งท่ีพบเจอ แลวออนนอมถอมตน   
ไมถือตัว ใหเกียรติคนอื่น แมแตกรรมกรหรือขอทาน  นี่คือมงคลของชีวิต ลาภ 
ยศ สรรเสริญ สุข ธนสารสมบัติจะไหลมาเทมา จะเปนท่ีรักของคนท่ัวไปและ
เหลาเทวดา  เหมือนท่ีพระทานสวดบาลอีวยพรใหเราทุกครั้งท่ีไปทําบุญ 

หากลูกเราสํานึกในบุญคุณแมขอทาน กรรมกร แมคา คนกวาดถนน   
วาพวกเขามีบุญคุณกับเราแคไหน   นับประสาอะไรกับบุญคุณใหญลนพนของ
พอแม ซึ่งเห็นไดชัดมากกวา  หากเราไมเคยสอนลูกหลานใหรูจักกตัญูรูคุณใน
สิ่งเล็กนอย  เขายอมกตัญูรูคุณพอแมไดยากและพาลคิดไปวา นั่นคือหนาท่ี
ของพอแมที่ทําใหเขาเกิดมาแลว ตองรับผิดชอบ ตองเลี้ยงดูใหดี      



 

ทุกวันนี้เราโทษแตวา.. เด็กมันเลว มันไมดี แตไมเคยเหลียวมองโทษ
ตัวเองเลยวา แลวเลี้ยงพวกเขาไดดีพรอมหรือยัง  แคสอนใหลูกสวดมนตทุกวัน
และสํานึกในบุญคุณสิ่งรอบตัวยังทําไมไดกันเลย ถาอยากใหลูกเปนคนดี       
ทําอยางไรก็ไดใหสวดมนตใหไดทุกวัน แมตองเอาเงิน เอารางวัลมาลอ ก็ทําเถอะ 
ไมเสียหายหรอก  เหมือนจางเด็กกินผัก จะยอมกินเองหรือจะกินเพราะเงิน    
มันก็ไดวิตามินไดประโยชนเหมือนกัน   

พอสวดจนคุนชิน จิตจะชินกับของสูง จะเต็มใจในการสวดมนตไปเอง  
สิ่งเดียวท่ีพอแมจะใหลูกเปนท่ีพึ่งไดจริง คือคุณธรรมเทานั้น ไมใชความรูทางโลก
ท่ีพยายามยัดเยียดใหเด็กตองเรียนใหสูงเขาไว  เปนคนเกงแตเลวไมมีคุณธรรม
จะมีประโยชนอะไร ยิ่งเกงมาก ยิ่งทําเลวไดมากกวาคนอื่น  คนมีคุณธรรม
ตางหาก ท่ีจะเปนรากฐานใหแสวงหาความรู ตั้งใจเรียน กลายเปนคนเกงและ
เอาตัวรอดไดจริงท้ังภพนี้และภพหนาอีกยาวไกล 

 
 

"วิทยาศาสตรพิสูจนแลววา.. สวดมนต สมาธิ ชวยไอคิวสูงขึ้น" 

 
 
 
 
 



 

แนะนํากอนสวดมนต 
 

สําหรับบทสวดภาษาไทยท่ีเรียบเรียงใหมและอัดเสียงไว  คงมีมีคน
จํานวนหนึ่งท่ีตอตานแนนอน  แตอยากใหมองวา คนเรามีหลากหลาย ปญญา 
ความเพียรไมเทากัน  เด็กอนุบาล จะใหวิ่งแข็งกับเด็ก ม.6  ใหไปขับเครื่องบิน  
คงทําไมได  คนถนัดซาย จะใหเขียนมือขวาคงยาก คนเรียนนาฎศิลปจะใหรักษา
คนไข คงทําไมได   

 
ศาสนาเราทุกวันนี้ สวนหนึ่งท่ียังไปไมถึงไหน ยังเขาไมถึงวัยรุนและคน

ท่ัวไป  เพราะพยายามใหเด็กอนุบาลขับเครื่องบิน  หรือพยายามใหลิเกตรวจ
รักษาคนไขนี่หละ บางทีเอาวิธีฝกและอารมณของพระอริยะ ผูท่ีอินทรียแกกลา 
บารมีมาก มาสอนคนพึ่งหัดเดิน เลยดูยากนาเบื่อ และเกินจะเขาใจเขาถึงได   
 
 

ธรรมะคือความเปนจริง ทุกอยางตองมีขั้นตอน มีระดับ มีความ
เหมาะสม มันตองคอยฝก คอยไตทีละขั้น ไมใชอยูทีเดียวกระโดดขึ้นขางบนเลย  
ซึ่งในทางธรรม มีอยูจริง ท่ีคนมาปุบแลวขึ้นสูงเลย  แตนั่นเขาสะสมบารมีมากี่
ชาติแลว  และก็เปนคนสวนนอย  พระพุทธองคเอง ทานไมไดทรงสอนคนทุกคน
แบบเดียวกัน มีท้ังใหฝกเขมขนและแบบงายเปนระดับ   บางคนทานตรัสเลา
เร่ืองนรก สวรรค กรรมเกา ชาติกอน จนเต็มพระไตรปฎก  แตบางคน ทานตรัส
วาอยาไปสนใจเรื่องพวกนี้ มันไมใชทางดับทุกข  จนคนชอบยกมาอางและ
กลายเปนบิดเบือนพุทธพจนวา...  พระพุทธเจา ไมใหสนใจเรื่องนรกสวรรค 
กรรม ฯลฯ  (บาปหนักนะ พวกบิดเบือนพทุธพจน แมไมเจตนาก็ตาม) 
 



 

ท้ังทีจริงแลว การสอนคนแตละกลุมแตละคนมันตองใชวิธีการตางกัน 
บทสวดมนตที่เรียบเรียงขึ้นใหม อิงคําแปลบทสวดจากหลากหลายครูบาอาจารย 
ซึ่งตั้งใจทําไวใหคนรอบขางและใชสวดเอง แตเห็นวามีประโยชนมาก และไดผล
กับคนจํานวนหนึ่ง โดยเฉพาะเด็กรุนใหม ดีกวาใหสวดบาลีโดยไมรูความหมาย   
หรือสวดแลวตองแปลอีกที เพราะมันจะเย่ิยเยอนาเบ่ือเกินไป   

 
ทุกสิ่งตองมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนใหเขากับคนแตละยุค  เราเปลี่ยน

แควิธีการ แตความหมายเทานั้นท่ียังคงเดิม  ไมวาจะใชวิธีแบบไหน ประโยชนมี
เสมอหากจะมองใหเห็น ยกเวนติดรูปแบบ ติดพิธีการ อนุรักษนิยมสุดโตงกันจน
ไมรูวาโลกมันไปถึงไหน ผูคนจิตหยาบลงแคไหน วิธีการเสริมใหมจําเปนแคไหน? 

 
ทุกวันนี้เด็กและเยาวชน เบื่อธรรมะ ขาดศีลธรรม ไมใชเพราะยังยึด

แนวทางแบบท่ีทํากันอยูใชหรือไม  หลายแนวทางเปนของครูบาอาจารยรุนหลัง
ดวยซ้ํา  ติดแตรูปแบบ กฎระเบียบ วิธีการ จนลืมหลักความเปนจริง บาลีเปน
ภาษาเพื่อคงความหมายไมผิดเพี้ยน  แตภาษาไทยคือภาษาเพื่อความเขาใจอัน
ลึกซึ้งของคนไทยเชนเดียวกัน  

 
หากสวดไทยลวนไมดี ถาอยางนั้น พระไตรปฎกและหนังสือธรรมะตางๆ 

ทําไมไมพิมพเปนบาลีมาใหอาน หรือพิมพบาลีประโยค แปลไทยประโยคกวาจะ
เขาใจความหมาย คงใชเวลาและเสียอรรถรสในการสลับระหวางสองภาษา
พอสมควร   ทานติช นัท ฮันท  อาจารยวิปสสนาชาวเวียดนาม ทานเผยแพรจน
เปนท่ียอมรับของคนรุนใหม สวนหนึ่งทานนําบทสวดมาทําเปนเพลง เรียบเรียง
ใหมดวยภาษางาย ๆ ใหเหมาะสมกับชาตินั้น ๆ เหมือนกัน 

 
  



 

บานเราก็มีท่ีนําบาลีมาแปลไทย แตแปลเปนภาษกวีสมัยตนกรุง ซึ่งพอ
เวลาผานมาเปนหลักรอยป ภาษาชั้นสูงเหลานี้ ทําความเขาใจไดยากสําหรับคน
ยุคปจจุบัน เลยทําใหอานพระไตรปฎกหรือสวดมนตแปลไทยแลว ยังไมเขาใจ  
ตองแปลไทยเปนไทยอีกที  บทสวดมนตไทยลวนนี้ นอกจากจะใชสวดตาม 
สามารถเปดฟงแลวหลับไปเลยก็ได สําหรับคนทุกวัย ท้ังเด็กเล็ก คนนอนไมหลับ 
คนที่ชอบฝนราย ฟุงซาน หรือคนปวย   

 
เพียงแคเปดฟง จิตจะอยูกับของสูง คลื่นเสียงท่ีซอนอยูในบทสวดทําให

ผอนคลาย ขอมูลและความหมายจากเสียงสวดมนตจะเหมือนการโปรแกรมจิต 
ท่ีสงผลตอจิตใตสํานึกไดแมขณะหลับ  มีผลทําใหหลับสบาย ฝนดี เปนการหลอ
เล้ียงจิตใหระลึกอยูกับของสูง คุณความดีตาง ๆ 

 
   

ในทางวิทยาศาสตร เสียงสวดมนตพรอมดนตรีท่ีดี  จะทําใหน้ําใน
รางกายเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี  สงผลดีหลายดาน  สมองท่ีไดรับการพักผอน
ในระดับลึก จิตเปนกุศลไมฝนราย  จะชวยใหสุขภาพสมบูรณ ทํางานไดเต็ม
ประสิทธิภาพ พลังจากจิตมีจริง  มีผลตอชีวิตเราหลายดาน  ใหสังเกตุวาศาสนา
ไหนก็ตาม หากมีศรัทธาและนอมนําใหเกิดพลังจิตในแนวเดียวกัน โดยเฉพาะ
เปนศรัทธาความเชื่อท่ีแนวแนในทางท่ีดี จิตเปนกุศลผองใส  มักสมปรารถนา
และเกิดปาฎิหาริยขึ้นได  เปนการดึงพลังงานมหาศาลของจิตออกมาใช          
ซึ่งพลังงานจากจิตหลายดาน สามารถพิสูจนทางวิทยาศาสตรไดแลว 

 
   

หากเราเริ่มตนชีวิตดวยความสดใส คิดแงบวก ท้ังวันจะเต็มไปดวยสิ่งดี  
แมเจอปญหา จะมีสติแกปญหาดวยอารมณแจมใส แตหากอารมณขุนมัวอยู  แม
คนยิ้มให อาจหงุดหงิด หาวาเขายิ้มเยอะเยย   



 

หากคิดดี จิตมีสุข จะดึงสิ่งดี ๆ เขาหา หากคิดไมดี จิตเปนทุกขจะดึง
เรื่องไมดี และความซวยตาง ๆ เขาหา  ยกตัวอยางเรากําลังยิ้ม ใครผานมาเห็น 
ก็ยิ้มไปดวย รูสึกสุขไปดวย  เปรียบเทียบคลายเรากําลังจะแตงงาน กําลังมี
ความสุข แลวเพื่อนเรามีเรื่องทุกขรอนตาง ๆ  เขาคงไมกลาบอกเราในเวลานั้น 
คงรอใหผานงานแตงไปกอน หรือบางทีอาจไมบอกเลย  แตถาเรากําลังทะเลาะ
กับแฟนอยู  หากมีใครซื้อของมาฝากเรา  เขาคงตองรอไปกอนไมกลาเขาไปให
ตอนนั้น หรืออาจจะไมใหเลย   

 
 

จิตท่ีผองใสมีความสุข เหมือนแสงสวางท่ีไลความมืดออกไป  ศาสนา
พุทธจึงมีหลักงาย ๆ ใหทองจําวา.. "ใหทําบุญ ละบาป ทําจิตใหผองใส"   จิตจะ
ผองใสไดจริง ตองเกิดจากการสะสมความดี  และขัดเกลาตนเพื่อปลอยวาง
ลดละความยึดมั่นถือมั่นลง  ตองแยกแยะวาสุขจากท่ีพอแมไดกินของอรอย  กับ
สุขที่พอแมยอมสละของอรอยใหลูกไดกินตางกันอยางไร    

 
สําหรับเทคนิคการทําจิตผองใส เปนการฝกพลังจิตและสมาธิเบื้องตน 

จัดทําตัวอยางไวเปนเสียงจูงสมาธิดอกไม โหลดไดท่ีเวปไซต  ไดนําไปใชในการ
บรรยายท่ัวประเทศ ไดผลดีมาก ดวยประยุกตการทําสมาธิของพุทธแตใชวัตถุ
(ดอกไม)เปนสื่อ  ดวยหลักท่ีสมองมนุษยจะตอบสนองตอกลิ่นใหเกิดผอนคลาย
ไดงาย หลักคือ.. ความสุขเปนเหตุใกลใหเกิดสมาธิ วิธีนี้สามารถทําไดทุก
ศาสนา ทุกเพศ ทุกวัย : ทําสมาธิไมใชหามคิด แตหาสิ่งมาคิดใหจิตสงบงายกวา 

 

การท่ีรางกายจะทํางานไดเต็มท่ี ตามคุณสมบัติมหัศจรรยของเขาท่ี
เปนอยู      เขาตองเชื่อจริงๆ เชื่อเขาไปถึงจิตใตสํานึก   หลวงพอพุธ ฐานิโย 
ทานเรียกวา “ จิตอิสระ”  ซึ่งอยูภายใน เปนสิ่งท่ีแยกออกมาตางหาก           
มีอิทธิฤทธ์ิควบคุมบังคับรางกายนี้     



 

ทานยังสอนวิธีสะกดจิตตัวเอง โดยการปอนขอมูลท่ีดีใหกับจิตอิสระ
ภายใน  ซึ่งจะสงผลใหรักษาโรคและสุขภาพดีไดจริง    จิตอิสระนี้ ตรงกับหลัก
ของพระพุทธศาสนา คือ  จิตเปนอนัตตา บังคับบัญชาไมได พูดใหเห็นภาพงายๆ 
คือ.. จิตเขาเปนของเขา เขาอยูของเขา  เราบังคับเขาไมได แตเราสามารถให
ขอมูลเขาได  ซึ่งการกระทําตาง ๆ    ในชีวิตประจําวันของเรา จะเปนขอมูลท่ีถูก
บันทึกไวในจิตสวนลึกนี้ และสงผลขามภพขามชาติได   

 

จิตภายในมีสภาพคลายอยูซอนในรางกายเรา   เปนอีกสิ่งหนึ่งท่ีเราเผลอ
ไปยึดคิดวาเปนตัวเรามาชานาน  ซึ่งการจะเห็นไดชัดวาจิตไมใชเราตองอาศัยการ
วิปสสนา  การเจริญสติเทานั้น   นี่คือทางออกจากทุกข ทางสายเอกท่ีพระพุทธ
องคทรงฝากไวใหพวกเรา แตนอยคนจะไดสัมผัส รูจัก และเห็นผล  การปอน
ขอมูลอยางไรใหจิตใตสํานึก   จะสงผลใหจิตใตสํานึกแสดงพลังออกมาตางกัน 
เชน.. หากเราคิดวาเราปวยแมไมไดปวย  ย้ําคิดจนจิตเขาเชื่อจริง จะเกิดเปนการ
เจ็บปวยขึ้นมาจริง ๆ  ในหนังสือของ  อ.พร รัตนสุวรรณ  มีการกลาวถึงการ
สะกดจิต โดยการเอาดินสอจี้ท่ีแขนแลวบอกวาเปนไฟ   ปรากฎวา.. ผูถูกสะกด
รูสึกรอนและมีรอยไหมขึ้นตรงบริเวณนั้นจริง ๆ  การทองลม ยืนยันจากแพทย
ปจจุบันแลววา.. การท่ีอยากมีบุตรมาก สงใหรางการกระตุนสรางภาวะคลายคน
ทองขึ้นมาไดจริง   
 

หลายคนชอบคิดวาตัวเองแกแลว ทําอะไรไมเกง เลยทําไมไดจริง ๆ 
เรียนอะไรก็ไมรูเรื่อง สารเคมีในรางกาย ฮอรโมนตางๆ ก็หยุดผลิต การซอมแซม
รางกายก็ลดลง เพราะจิตเขาเชื่อตามท่ีเราย้ําคิดวา..   เราแกแลว จึงไม
จําเปนตองผลิตไมตองซอมสรางอะไรใหมันแลว เพราะเจาของรางกายมัน
ตองการแบบนี้ คือเขาเหมือนรับขอมูลแลวทําตามสิ่งท่ีเราชอบหรือคิด  (การพูด 
คิด หรือทําอะไรบอย ๆ   คือการสะสมขอมูลท่ีหนาแนนขึ้นเรื่อย ๆ และจิตจะ
ทํางานตามขอมูลท่ีเขมขนกวากอน)    



 

หากเราคิดวาเรายังเด็ก ยังสดใส ยังตองเจริญเติบโต  ยังมีอนาคต คิดให
จิตใตสํานึกเขาเชื่อจริง ๆ รางกายจะแกชากวาคนอื่น และจะยังผลิตซอมสราง
รางกายไดดีกวาคนในวัยเดียวกัน  แตตองขึ้นกับปจจัยการดูแลตัวเองดานอื่น
ดวยนะครับ  ไมใชคิดอยางเดียว ลําพังใหจิตเขาชวยบริหารรางกาย   มันแคสวน
หนึ่งเทานั้น ซึ่งจิตทํางานโดยสั่งผานสมองอีกที  

 
องคประกอบอื่น ๆ ก็จําเปน ท้ังการกิน การนอน การออกกําลังกาย  

ตองสมดุลกันดวย   รวมถึงทุกอยางตองอยูในหลักไมเท่ียง ตองเปลียนแปลง   
แมจิตจะเชื่อวายังเปนเด็ก แตมันเพียงแคชะลอ   ทุกอยางมันมีวันหมดอายุเสมอ   
รางกายคนเราวันหนึ่งตองแก ตองเหี่ยวอยูดี แตจะแก แบบไรแรง หมดสภาพ 
หรือแกแบบยังกระฉับกระเฉง สดใส  เราสามารถเลือกเปนไดเสมอ 

      
นอกจากผลทางรางกายท่ีเห็นไดชัด  จิตยังมีพลังยิ่งกวานั้น   คือเขาจะ

อํานวยสิ่งตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสิ่งท่ีเรากระทํา    เชน.. หากเราชอบทําบุญ 
ชอบให จะมีพลังงานแหงการให..สะสมไว (ปจจุบันหลักทางวิทยาศาสตร 
สามารถตรวจสอบไดท้ังในรูปคลื่นพลังท่ีมีผลตอโมเลกุลของสิ่งรอบตัว และแสง
ออราท่ีมีสีสันตางกันตามอารมณ คุณธรรม และสุขภาพ )  

 
พลังงานพวกนี้  จะเปนกระแสท่ีดึงดูดคนประเภทเดียวกันเขาหา จะทํา

ใหเราเจอแตคนดี ๆ เปนคนชอบให มีเมตตาเหมือนกัน  แลวคนดี ๆ ก็จะนําแต
สิ่งดี ๆ มาใหเรา คาขายอะไรเขาก็อยากอุดหนุน ทํางานเขาก็อยากผลักดัน
ชวยเหลือ เมตตาเอ็นดู    เปนหลักงาย ๆ วา..  ยิ่งใหยิ่งไดรับกลับคืน  เมื่อจิต
สะสมการให พลังงานทางจิต จะดึงใหเราเปนผูมีทรัพย  จะไดมีไวใหอีกตอไป  
ไปเกิดใหมจิตจะดึงไปเกิดในตระกูลท่ีมีเงิน เพราะมันเขากันไดกับพลังงานแหง
การใหท่ีสะสมในจิตเรา   ตองไปเกิดในที่มีเงิน เพ่ือจะไดใหไดอีก    



 

สวนคนท่ีไมรูจักให ขี้เหนียว เห็นแกตัว จิตจะสะสมพลังงานแหงการเห็น
แกตัวไว  ดึงดูดคนเห็นแกตัวมาหา หรือดึงดูดใหไปอยูรวมอยูใกลกับคนเหลานั้น 
เหมือนคนกินเหลาตองรวมกันในรานเหลา คงไมไปนั่งเออคนเดียวอยูในรานนม
ปนแนนอน  

 
จิตสะสมพลังงานแหงการไมให ตองไปเกิดในตระกูลท่ียากจน กับพอแม

ท่ีไมรูจักใหเหมือนกัน ทํามาคาขาย-ทํางาน เจอแตคนเห็นแกตัว ผลัดกันเอา
เปรียบ  กฎแหงกรรมมันอยูทีวา.. จิตสะสมอะไรไว มันสงผลแบบนั้น  สะสมการ
ไมให เขาก็ไมใหมีเงิน  เมื่อไมอยากใหใคร ก็ไมรูจะมีไวทําไม    เปรียบเทียบให
เห็นแบบงายกับทางวิทยาศาสตร เรื่องวิวัฒนาการของสัตว เชน งู เมื่อกอนมีขา 
แตตอมา มันไมคอยใช ขามันเลยคอย ๆ หดหายไป  วิทยาศาสตรบอกวาเปน
การสะสมขอมูลผาน ดีเอ็นเอ  และสืบทอดไปสูรุนลูกหลาน   

 
แตในวิทยาศาสตรทางจิต มันคือการสืบทอดขอมูลผานจิต ขามภพชาติ 

หากเกิดเปนสัตวแลว ยากนักท่ีจะกลับมาเกิดเปนมนุษย ตองวนเวียนเกิดเปน
สัตวนั้นไปอีกนาน พระไตรปฎกทานกลาวไวเปนสํานวนวา... ตองเกิดใชกรรม 
500 ชาติ  ซึ่งเปนสํานวนแขก ท่ีอธิบายใหเขาใจวา มันเปนเวลานานมาก  ไมได
หมายความวาตอง 500 ชาติพอดี  (ซึ่งบางทีอาจยาวถึงแสนชาติ)    

 
เมื่อสัตวทีตองเกิดซ้ําๆ เปนสัตวเดิมๆ หลายชาติ จิตจะสะสมขอมูลวา 

อวัยวะนี้ไมตองใช   ไมจําเปน ไมตองสรางมันออกมา ในท่ีสุดสัตวหลายชนิดจึง
พัฒนาจนปกหายบาง ขาหายไปบาง เพิ่มอวัยวะบางอยางมาบาง อยางท่ีเห็นกัน
ในปจจุบัน 

 
 



 

คนเราเชนเดียวกัน ในชาตินี ้หากเราไมเดินเลย จะพิการขาลีบ หากออก
กําลังกาย ทํางานหนัก กลามเนื้อจะขึ้นมา เพ่ือสงเสริมใหทํางานหนักได หากเรา
ทําอะไรในชีวิตประจําวัน นั่นคือการสะสมขอมูลใหจิตใตสํานึก หรือจิตอิสระ  
ซึ่งเขาจะมีหนาท่ีบริหาร จัดสรร เสริมสรางรางกายตามขอมูลท่ีเราให   ซึ่งสงผล
ท้ังชาตินี้และชาติหนา    ถาเราพูดเพราะ พูดเปนประโยชน  จิตจะสะสมขอมูล 
แลวสั่งผานสมองใหสรางรางกายใหเกิดมาปากเปนรูปสวย เสียงเพราะ ถาเรา
ชอบใชแรงงานชวยเหลือคน จิตจะพัฒนารางกายใหมีกําลังมาก แข็งแรง      
คนชอบไหว มื้อไมออนตอผูใหญ ใชมือทําความด ีจะเกิดมามือสวย 

 
 

 

หลายคนขี้เกียจ  ชอบผลักภาระใหคนอื่น  เอาแตนั่งนอน หรือชอบ
สะกดจิตตัวเองทางออม หลอกตัวเองเปนประจําวา.. อวนแลวไง อวนแลวฉันก็
สวย มีความสุขดี ไมไดขอใครกิน  ฯลฯ ขอมูลพวกนี้สะสมในจิตใตสํานึก สงผล
หลายชาติใหตองเกิดมาอวน ทําอะไรลําบากกวาคนอื่น ทําอยางไร ออกกําลัง
กายแทบตาย ก็ไมผอม ดวยเพราะสะสมขอมูลแหงความเปนคนอวนไว พอใจใน
ความอวนของตัวเอง (แมดวยการหลอกตัวเองในใจ)   

 
โดยอาจรวมกับขอมูลท่ีสงใหรางกายไมจําเปนตองหุนดีแข็งแรง เพราะ

ไมไดเอาไปทําอะไรอยูแลว ไมเคยสะสมความขยัน หรือความขวนขวายใช
แรงกายมาแตกอน พอมาเกิดใหม หรือแมแตชาตินี้ ทําใหเปลี่ยนแปลงตัวเองได
ยาก ผอมยาก รางกายจะลดการเผาผลาญ สะสมไขมันมากขึ้น กระตุนการหิว
มากขึ้น เพื่อคงสภาวะขอมูลในจิตใตสํานึกท่ีเราสะสมไวเองท้ังในอดีตชาติและ
ชาติปจจุบัน ซึ่งมีผลตอไปอีกหลายชาติ   

 
 



 

นี่แคตัวอยางคราว ๆ  เรื่องของกรรมและการทํางานของจิต มีปลีกยอย
อีกมาก  คนอวนบางคนอาจจะไมไดขี้เกียจ อาจมีปจจัยหลายอยางอีกเชน .. 
พลาดไปลอหรือลบหลูแมในใจกับคนอวนท่ีเปนผูมีศีล บารมีสูง หรือเกลียดคน
อวนจนฝงจิตแนน (จิตจะสรางรางกายจากขอมูลท่ีฝงไวแนน ท้ังชาตินี้-ชาติหนา) 
หรือเกิดจากแรงอธิษฐานก็มี   มีผูใหญทานหนึ่ง เลาใหฟงวา ผูหญิงบางคนเกิด
มาอวน รักษาอยางไรก็ไมหาย พอไปสะกดจิตระลึกชาติ  ถึงรูวาชาติกอนเคยเกิด
เปนหญิงงาม ถูกคัดไปเปนนางบําเรอประจําเมือง ทุกขทรมานมาก จึงอธิษฐาน
วาเกิดชาติหนาขออยาสวยแบบนี้ เลยเกิดมาอวนขี้เหรสมใจ แมจิตปจจุบันจะไม
ยินด ีทําทุกวิธีก็ไมหายอวน  ( พระสังกจาย ตามคัมภีรกลาววา..ทานเปนพระรูป
งามจนผูชายยังหลง จึงอธิษฐานจิตใหคนเห็นทานเปนชายอวน เพื่อตัดปญหา ) 

 
เร่ืองนี้เปนตัวอยางการโปรแกรมจิตแบบตั้งใจ ใหขอมูลวาไมตองการเกิด

มาสวยอีกแลว แนวแน เข็ดขยาด ฝงเขาเปนขอมูลท่ีหนาแนนลึกซึ้งมากในจิต  
จิตเขาจําขอมูลไว  เมื่อเกิดใหมจึงไมสวยอยางท่ีเคยอธิษฐานไวอยางปกใจนั่นเอง   
ดังนั้นสําหรับบางบุคคล  เราไมอาจเหมาไดวา เขาตองเกิดมาจากกรรมอะไร
โดยตรง  อ.พร รัตนสุวรรณ เลาไววา.. หลายทานมีบุญบารมีมาก แตเกิดใน
ครอบครัวท่ียากจนไดเหมือนกัน  เพราะทานตองการมาสรางบารมี ลงมาเพื่อไป
ชวยกลุมคนเหลานั้น  ไมใชวาตองขี้เหนียวเห็นแกตัว ถึงไดเกิดในครอบครัว
ยากจนเสมอไป 

 
ในสวนของรางกายอาจไมตองรอชาติหนา  หากทําดีแตเด็ก ชวงการ

เปลี่ยนแปลงรางกาย ความดีจะสรางรางกายใหใหมในชาตินี้เลย ดาราหลายคน
ตอนเด็กขี้เหร แตเพราะสวดมนต ไหวพระ เปนเด็กดี ตักบาตรทุกวัน โตมาเปน
นางงาม เปนนางเอกก็เยอะ  เด็กหลายคนตอนเล็กนารัก โตมาขี้เหร พบเห็นได
ท่ัวไป  บุญกุศลสําคัญมาก ท่ีจะพัฒนารางกายใหดีขึ้นหรือเลวลง  



 

ซึ่งปจจุบันวิทยาศาสตรก็พิสูจนไดแลววา อารมณมีผลตอการหลั่ง
สารเคมีในรางกาย  จิตผองใสผิวพรรณจะดี จิตเครียดผิวพรรณจะทราม        
ในกรณีคนท่ีเจริญเต็มท่ี รางกายอาจเปลี่ยนไดชา แตสามารถเปลี่ยนจนดูดีขึ้นได
เชนกัน บางคนเปลี่ยนโครงรางไมได แตจะปรับสมองใหมองออกวา.. ควรทําผม 
ใสเสื้อผาอยางไร ใหดูดีขึ้น หรือดูดี เหมาะสมกับตัวเองท่ีสุด  

  
    

คนเทานั้นท่ีจะมีเพศสัมพันธกันไดเพราะความรัก  หากเรามั่ว สามารถ
หลับนอนไดโดยไมมีความรัก    ในชาตินี้กรรมจะสงใหอยากเปลี่ยนคูไปเรื่อย 
เจอแตคนที่อยากเสพทางกายเหมือนกัน  เมื่อเสพกามแบบไรรัก ยอมเจอแตคน
ไรรัก  แตแลวจะรูสึกโดดเดี่ยว อางวาง โหยหาความรัก และแมเจอคนดีรักจริง  
ก็ไมสามารถคบหาและรักตอบได หรือไมอีกฝายจะไมอยากรักดวย เพราะตาง
เคยชินในความหลากหลาย ความตื่นเตนในการเปลี่ยนคู รวมถึงรูสึกไดถึงความ
ไมสะอาดของตนเอง  ไมมีความภูมิใจในตนเอง ขยะแขยงตัวเองไมกลาคบคนดีๆ   
นี่แหละท่ีมาของคําบอกเลิกท่ีวา.. เธอดีเกินไป     คนชั่วมันคบคนดีไมไดหรอก  
รูวาดีแตไมมีสีสัน ไมจี๊ดจาดโดนใจ  

 
 

หากมั่วกามแบบไรรัก ในชาติหนา จิตจะสะสมขอมูลใหไปเกิดในภพของ
การท่ีรวมรักกันไดโดยไมตองอาย ไมตองมีความรัก ไมตองนับญาติ  เบาหนอยก็ 
เชน.. หมา แมว  หนักขึ้นมาคือภพของเปรต  คุณดังตฤณอธิบายไวประมาณวา
ใหลองนึกถึงสภาพของสถานท่ี ท่ีมีแตการเปลือยกาย รวมเพศ คละคลุงไปดวย
กลิ่นน้ํากาม  ถาตองอยูแบบนั้นทุกวันตลอดไปนานเปนป ๆ  มันเปนสถานท่ีนา
บันเทิงหรือนาขยะแขยง!! 

 
 



 

จิตจะสะสมขอมูลและดึงดูดใหเราตองไปเจอสิ่งแวดลอมในปจจุบัน   
และสถานท่ีเกิดใหมชาติหนาใหเหมาะสมแลว กับสิ่งท่ีเราทําในวันนี้  หากมอง
กฎแหงกรรม เปนเรื่องของการสะสมขอมูลในจิต แลวจิตเปนผูสรางรางกาย     
ปรับสภาพแวดลอมและดึงดูดสิ่งตาง ๆ เขาหา เราจะเขาใจไดงายขึ้นกวาการคิด
วา.. กฎแหงกรรม คือการลงโทษจากสิ่งท่ีมองไมเห็น  “กรรม” เขาไมไดลงโทษ
ใคร แตเขาทําตามหนาที่ที่เราสะสมขอมูลไว  เหมือนเราเอามีดกรีดแขน
ตัวเอง มันก็เปนแผล เปนทุกข ไมไดมีใครมาลงโทษเรา 
 

จิตสะสมความดี มีความปลอยวาง สงผลใหฝนดี  จิตสะสมความชั่ว มีแต
ความยึดมั่น  สงผลใหฝนราย ฝนลามก แมทําดีแตไมปลอยวาง เกิดเครียด      
เปนอกุศลจิต ทําดีอาจสงใหฝนรายไดเหมือนกัน   จิตสรางภาพในความฝนได
แนบเนียน จนคุณหลงลืมไปวานี่เปนความฝน เหมือนหลุดไปอีกโลก  จิตหลัง
ตาย สรางภาพ สรางสถาณการณไดไมตางกับความฝน แถมแนบเนียนขึ้นไปอีก  
หากคุณสะสมพลังงานความดีในจิตไวมากเทาไหร   ตายไปจิตจะสรางสิ่งตาง ๆ 
ไดงดงาม เหมือนคุณไดฝนดีอันยาวนาน 

 
หากคุณสะสมพลังงานไมดี ความชั่วไวมากเทาไหร   นรกท่ีคุณอาจคิดไม

ออกวามีสภาพเชนไร   ใหนึกถึงสภาพท่ีคุณตองฝนรายแบบนากลัวสุด ๆ    แลว
ไมสามารถตื่นไดนั่นแหละ ตัวอยางของพลังงานของจิตอิสระภายใน ท่ีเขาจะ
สรางสิ่งแวดลอมและจัดสรรทุกอยาง ใหเหมาะสมกับสิ่งท่ีคุณสะสมไวตั้งแต
หลายชาติที่ผานมาจนถึงวินาทีนี้   “นรก สวรรค”  ไมไดถูกสรางมาเพื่อหลอก
คนใหทําความดี ใหกลัวบาป  แตมันเปนการบอกใหคนรูความจริง  เพื่อจะได
ไมตองตกสูท่ีต่ํา ไมตองทุกขทรมานเพราะความไมรู  หากสนใจเรื่องพวกนี้ 
แนะนําใหฟงเรื่องแววเสียงสวรรค-อ.พร รัตนสุวรรณ  (ฟงเสียงอานไดจากยูทูป) 



 

หากเขาใจจริงวา การสะสมขอมูลท่ีดีใหจิตใตสํานึกสงผลมากมายเชนไร 
จะเขาใจวา บทสวดแปลไทยลวนท่ีจัดทําขึ้น  แมเปดฟงอยางเดียว สงผล
มากมายกวาท่ีคิดแคไหน   การจะไปเกิดเปนอะไร สําคัญท่ีสุด คือจิตสุดทาย
กอนตาย  จิตสุดทายกอนตายคิดถึงอะไร  จะผองใส หรือมืดมน ตองอาศัยการ
กระทําตนมาตลอดชีวิต   วาสะสมความดี ความชั่วมามากนอยแคไหน  เหมือน
คนท่ีจะฝนดีได ตองสะสมความดีติดในสันดานจนเปนนิสัย  คนจะฝนราย ตอง
สะสมความเครียด ความทุกข มักโกรธ เห็นแกตัว มีอารมณลบหนาแนน เมื่ออยู
ในโลกแหงความฝนแลวจะยังเปนคนเดิม  ยังโกรธ ยังเห็นแกตัวเหมือนเดิม    
ในฝนจะทุกขเพราะนิสัยเสียท่ีสะสมไวในจิตตัวเอง  

 
หากเขาใจจริงวา การสะสมขอมูลที่ดีใหจิตใตสํานึก สงผลมากมายเชนไร 

ซึ่งเราสามารถสะสมขอมูลดี ๆ ใหจิตใตสํานึกได ท้ังทางกาย วาจา และใจ       
จะไดผลดีจริง ตองทําบอยเปนประจํา โดยเฉพาะในเวลาท่ีจิตเปนสมาธิ  หรือจิต
กําลังสงบ หากเขาใจจุดนี้     จะเขาใจวา.. บทสวดแปลไทยลวน แมเปดฟงอยาง
เดียว จะสงผลดีตอเราแคไหน  เพราะเปนการปอนขอมูลท่ีดีใหจิต โดยเฉพาะ
หากเปดกอนหลับ ดนตรีบรรเลงและคลื่นความถี่ท่ีใสแทรกไว  จะมีผลตอคลื่น
สมองทําใหจิตสงบ พรอมรับขอมูลไดดีขึ้น   

 
จิตเคยชินกับการฟง หรือหลับไปพรอมกับ  ความนอบนอม ระลึกถึง

พระคุณของพระรัตนตรัย   และคุณธรรมตาง ๆ  เปนการซอมตายไปพรอมกับ
จิตท่ีเปนกุศล  ซึ่งเหมือนหลับแลวฝนไป    ในคนท่ัวไปเทากับหลอเลี้ยงจิตดวย
พลังงานกุศล ทีสงผลใหจิตสวาง ยกระดับจิตสูงขึ้น ซึ่งมีผลดึงดูดสิ่งดี ๆ เขาหา 
เสริมพลังสมาธิ สงใหสุขภาพดี มีผูปวยหนักจะมีผลบรรเทาโรคได   หากตอง
จากไป จิตผองใสเทานั้นท่ีประกันการไปสูสุคติไดแนนอน  

 



 

สามารถเปดฟงเอง หรือเปดใหลูกหลาน พอแม ญาติพี่นอง/คนปวยฟง 
สําหรับเด็กเล็กอยาคิดวาเขาไมรูเรื่อง  ขณะหลับจิตใตสํานึกยังทํางานอยู  
บันทึกสิ่งตาง ๆ เขาในจิตได  มีงานทดลองยืนยันวา.. คลื่นเสียงมีผลตอ
พัฒนาการท้ังอีคิว ไอคิว ใหกับเด็กและคนท่ัวไปได แมจะฟงขณะหลับ หรือเปน
เสียงในระดับความถี่ท่ีหูคนปกติไมไดยินก็ตาม   หากขี้เกียจสวด ไมมีเวลาสวด 
ขอแคเปดฟงก็ยังดี  อยาอางเลยวา..  ไมมีเวลา   “คนตายเทานั้น”  ที่ไมมีเวลา
อีกแลว ถึงเวลาจะมาเที่ยวหลอกขอสวนบุญ ขอใหคนอื่นทําบุญให 

 
ฝากชาวพุทธดวยวา  ไหวพระสวดมนต กราบพระพุทธรูป เคยถาม

ตัวเองไหม   วาเรากราบใครอยู  เรากราบพระพุทธเจา หรือกราบเทวดารักษา
พระพุทธรูป ไปวัดไหนจะไดยินเสมอวา..  หลวงพอนี้-นั้นศักดิ์สิทธิ์   หลวงพอโต 
หลวงพอขาว   หลวงพอนูน นั่น นี่    สําหรับผม จะหลวงพออะไร ผมเห็นเปน
รูปปนท่ีสรางขึ้นเพื่อระลึกแทนพระพุทธองค พระพุทธรูปตรงหนา คือ สิ่งสมมุติ
แทนพระพุทธเจา ใหเราระลึกถึงพระศาสดาอันสูงสุดของพวกเรา   ไหวพระ 
กราบพระ ใหถึงพระพุทธเจากันดวยนะครับ 
 

การไหวบูชาความดีของเทวดา เปนสิ่งท่ีดี เหมือนเด็กควรเคารพผูใหญ 
แตอยาเผลอไหวจนเห็นเทวดาเปนใหญกวาพระพุทธเจา  หลายคนไหว
พระพุทธรูปแทบไมเคยนึกถึงพระพุทธเจากันแลว  กลับไปสนใจไหวแตเทวดาท่ี
ทานรักษาพระพุทธรูป   ซึ่งแมแตเทวดา ยังตองกมกราบพระพุทธเจา  

 
 

"กราบพระพุทธรูป ใหนอมวาพระพุทธเจาองคจริงประทับตรงหนา" 

 



 

เก่ียวกับบทสวด ฉบับปรับปรุงใหม 
 
บทสวดนี้ใชเวลาเรียบเรียงหลายป จนคิดวาสมบูรณท่ีสุด เหมาะสําหรับ

ฆราวาสใชสวดในชีวิตประจําวัน  หลังมีคนเอาไปสวดเปนจํานวนมาก  พบวาสง
ผลดีกับชีวิตหลายดานโดยเฉพาะคนทําบุญเปนประจํา หรือ มีบุญเกามาก    
การสวดมนตแบบเขาใจความหมาย    และการอฐิษฐานจิต ท่ีถูกทาง                
จะเปรียบเสมือนมีรหัส ATM ไปกดเงินท่ีเราเคยฝากไวมาใชได  คนจํานวนมาก
ทําบุญทําความดีไวมาก แตชีวิตกลับเจอปญหาไมจบสิ้น เปรียบคลายคนฝากเงิน
ในธนาคารทุกวันแตดันไมรุรหัส ATM   พอเดือดรอนจะไปถอนเงิน กลับถอน
ไมได   สิ่งท่ีหลายคนบอกมาหลังจากสวดบทนี้ก็คือ เกิดปติ มีความสุขมากขึ้น 
ทุกขในใจเบาบางลง หลายคนแกปญหาใหตนเองไดรวดเร็ว แนะนําวาอยาสวด
เพราะหวังจะไดอะไร แตตั้งใจเพื่อสวดบูชาและเพื่อขอขมาโทษเปนหลัก 

  
 
บทนี้เปนการอธิษฐานจิตเพื่อการสํานึกผิดและบูชาคุณผูมีพระคุณ ซึ่งสิ่ง

เหลานี้จะสงผลพลอยไดใหเกิดพลังงานดีในตัว และดึงดูดสิ่งดี ๆ ใหเขาหาเรา
ภายหลัง จะไดผลมากนอยขึ้นอยูกับกรรมเกาดวย อยางท่ีบอกวา เห็นผลเร็ว
มากกับคนท่ีทําความดีประจํา หรือ มีบุญเกาไวมากพอ  เพราะถาเราไมมีบุญเกา 
การสวดมนตของใหมคงยากท่ีจะไปดึงเอาของเกา ๆ มาสงผลไดรวดเร็ว เต็มท่ี
การสวดใหเปนประจําเริ่มตั้งแตวันนี้ ทําไปเรื่อย ๆ  สวด 1 วัน คุณสะสมบุญ 1 
วัน และเมื่อบุญมากพอ การอธิษฐานจิตถึงสิ่งตาง ๆ จะมีผลงายขึ้น  จิตของเรา
มีพลังมากกวาท่ีคิด สามารถสรางอะไรและดึงอะไรมาใหเราได อยางท่ีคุณ
จะตองแปลกใจเลยทีเดียว 

 



 

สําหรับการสวดสิ่งสําคัญที่สุดคือ.. ตองสวดอยางมีสติและจิตตองนอมไป
ตามบทสวดทุกคํา เรื่องศีลแมจะรักษาไดไมครบ ใหสวดแบบนี้ไปกอน  และให
ระลึกวา เราตั้งใจทําขอท่ีเราทําไดแนนอน แตอนาคตจะเลิกขออื่นใหไดเด็ดขาด 
การสวดทุกวันจะทําใหเวลาเราจะผิดศีล จะมีสติเกิดขึ้นมากั้นไวให อยูดี ๆ     
จะรูสึกวา พึ่งสัญญาวาจะไมทําและจะทําใหเราชะงัก อยากจะลด ละ เลิก     
ซึ่งอาจจะคอยเปนคอยไป มันดีกวาท่ีเราจะปดกั้นตัวเอง ไมตั้งใจรักษาเลย      
ศีลเปนสิ่งท่ีสําคัญมากในการนํามาอธิษฐานจิต อยางนอยใหระลึกวา ระหวาง
สวดหรือในชวงเวลาหนึ่งในระหวางวัน เชน.. ภายในชั่วโมงนี้ เราจะไมละเมิดศีล
แนนอน  เปนกุศโลบายท่ีดี ขั้นแรกของการรักษาศีลไดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปใน
อนาคต   
 

ศาสนาพุทธเปนศาสนาแหงปญญา เนนทําสิงท่ีเปนประโยชนและเปน
กุศล ไมไดทําเพื่อหวังผลตอบแทน เนนท่ีเหตุและผล แลวคุณจะสวดมนตแบบไม
เขาใจไปอีกนานแคไหน เหมือนการบอกรักโดยไมเขาใจความหมาย สรรเสริญ
คุณพระรัตนตรัย แตดันแปลไมออก ใจคุณนอมไปแคไหน   บทสวดภาษาไทยจะ
เหมาะกับฆราวาสและคนรุนใหมเปนพิเศษ สวนบาลีเอาไวสวดในวัดหรือไวให
พระทานสวด  ทดลองสวดเปรียบเทียบกันแลว คุณจะเห็นความแตกตางของ
พลังใจท่ีตางกัน 

 
คนพุทธในรุนหลัง เปนศาสนาเดียวท่ีแปลกประหลาดท่ีสุดในโลก ท่ีสวด

มนตแลวแปลไมออก แทนท่ีจะเนนทําความเขาใจในสิ่งท่ีสวด กลับคิดไปวาเปน
สิ่งท่ีขลัง ทําแลวจะไดบุญ จะโชคดี  ในขณะท่ีทุก ๆ ศาสนา สวดแลวแปลได 
สวดแลวเขาใจ เนนสวดเพื่อทองจําคําสอนและเนนบูชาคุณของพระศาสดาของ
เขาเทานั้น  แลวเราจะปลอยลูกหลาน สวดมนตแบบเขาไมถึงความหมายไปอีก
นานแคไหนกัน   



 

การไมเขาใจความหมาย ทําใหศาสนากลายเปนแคพิธีการ    คนไทย
ทําบุญเกง แตจะมีสักกี่คนเขาใจในแกนและหลักการของศาสนาไดจริง   สุดทาย
ศาสนาเปนไดแคประเพณี เปนกิจกรรมเพ่ือหวังผลบุญในวันสําคัญเทานั้นหรือ?? 

 
 
สําหรับการสวดมนตบทนี้ บางคนทํากรรมไมดีมามาก ทําบุญมานอย      

ก็ตองอดทนใชเวลา เราจะไปสําเร็จเหมือนคนท่ีทํามามากกวาเราคงเปนไปไมได
คงไมยุตติธรรม ถาเพื่อนคนนึงขยัน อีกคนขี้เกียจมาตลอด และอยูดี ๆ จะได
ผลลัพธเหมือนกัน ขอใหอดทนทําความดี รับรองไดวา ถาคุณยังมีศรัทธาตั้งมั่น
ในการทําความดี คุณจะไดพบความสุขและมีชีวิตท่ีดีขึ้นกวาในปจจุบันอยาง
แนนอนในชาตินี้ 

 
หากสวดมนตทําดีแลว ชีวิตประสบความสําเร็จอยางท่ีหวัง ไมควรหยุด

สวดมนต ควรจะสวดไปเรื่อย ๆ บุญกุศลไมตางจากอาหารท่ีเราจําเปนตองกิน
ทุกวัน ถาคุณขาดขาว ขาดน้ํา ไมนานคุณก็ตาย  เชนกัน.. ถาคุณขาดบุญ      
ขาดกุศล ขาดพลังจิตที่สวางผองใส     ไมนานคุณจะลมจมไปตามสภาวะทางจิต
ท่ีคุณมีนั่นเอง  จิตมนุษยไหลลงต่ําเปนธรรมชาติ ไมทําชั่วอยางเดียว ยังไมพอ 

 
 
บทสวดบทนี้เปนการรวบรวมสิ่งท่ีปลูกฝงในใจ เปนการเทิดพระคุณและ

กราบขอขมาพระรัตนตรัย การสมาทานศีล การขออโหสิกรรม การแผเมตตา 
ถอนคําสาบาน ถอนการจองเวร  : การอธษิฐานจิตสําคัญมาก เพียงแคอาน-ทอง 
หรือฟงบทสวดบทนี้ทุกวัน จะมีผลสูจิตใตสํานึก ซึ่งเปนตัวบงการชีวิตเรา ท้ังชาติ
นี้และชาติหนา  เหมือนหากเราคิด-บนทุกวันวา..  ฉันเปนมะเร็ง จะเกิด
กอนมะเร็งขึ้นไดจริง    การพูดสิ่งที่เปนมงคล ยอมสงใหเกิดมงคลขึ้นในใจ 



 

บทนี้คอนขางยาวสําหรับคนมาใหม แตเพียงไมกี่หนากระดาษเทานั้น 
หากแคนี้ยังสวดไมได คิดวายาวเกินไป   ชีวิตนี้คงไมตองทําอะไรท่ีมันยากกวานี ้
ซึ่งงานวิจัยระบุวา.. การสวดมนตเกิน 15 นาทีขึ้นไป  สงผลตอสมองใหหลั่ง
สารเคมีดี ๆ ออกมา  หากเริ่มตนชีวิตดวยการอธิษฐานจิตท่ีเปนมงคล ชีวิตจะ
ประกอบดวยมงคล     จะดึงดูดเอาสิ่งดี ๆ คนดี ๆ    มาใหท้ังวัน  ดังนั้นควร
สละเวลาตื่นเชาอีกนิด สละเวลากอนนอนซักหนอย เพื่อสวดมนตบทนี้ หรือ
แมแตจะอานหรือฟงระหวางนั่งรถไปเรียนหรือระหวางทํางาน ก็สงผลดีได
เชนเดียวกัน สําคัญที่สุดคือใจท่ีนอมตามบทสวด เขาใจบทสวด และดําเนินจิตไป
ตามความหมายของบทสวด 
 

หากไมไดนั่งสวด จะใชการกราบดวยการยกมือขึ้น หรือกราบในใจก็ได   
หวังเปนอยางยิ่งวา บทสวดนี้จะเปนประโยชนแกทานไมมากก็นอย  ขอเปน
กําลังใจใหสําหรับทุกทานท่ีกําลังมีปญหาชีวิต ขอใหทุกทานเชื่อมั่นเถอะวา 
ความดีและใจท่ีผองใสเทานั้น ท่ีจะแกปญหาและนําชีวิตของพวกเราไปสูแสง
สวางและความสุขอยางยั่งยืนไดจริง ไมวาปญหาชีวิตของคุณจะหนักแคไหน  
การสวดมนตแบบเขาใจ จะชวยบรรเทา เปนจุดสรางบุญ  กระตุนความผองใส
ในใจใหคุณไดงาย และไดผลจริง ไมเสียเวลา ไมเสียเงิน และสามารถทําไดทุกท่ี  
ทุกเวลา ทุกเพศทุกวัย  ยืนยันไดจากคนจํานวนมากท่ีไดผลมาแลวขอทุกทาน
เจิรญในทางโลกและทางธรรมย่ิง ๆ ขึ้นไปนะครับ   
 

ผลทดลองจากผูสวดจริงหลายทานที่แจงใหทราบ 
- เกิดปติ สบายใจ น้ําตาไหล (เกิดมากท่ีสุด) 

-ตกงานไมมีเงิน มีงานเขาทันทีหลังสวดไมนาน 
-อยากมีลูกทําทุกอยางมาหลายป  สวดเดือนเดียวทอง 

ผลแตละคนไมเทากัน ใชเวลาตางกัน ขึ้นอยูกับฐานบุญของแตละคน                                  
(โหลดเสียงสวดมนตบทนีไ้ดฟรีที.่.  jozho.net) 



 

“บทสวดประจําวันภาษาไทย” 

บทสวดอธิษฐานจติแผเมตตาครอบจักรวาล บทสวดบรรเทากรรม 
(หากไมมีเวลา โอกาสไมอํานวย แคอานในใจ ก็ไดเชนกัน) 

  
พุทธัง  อภิปูชะยามิ   กราบบูชาอยางยิ่งแดพระพุทธเจา     (กราบ)   
ธัมมัง  อภิปูชะยามิ   กราบบูชาอยางยิ่งแดพระธรรม         (กราบ) 
สังฆัง  อภิปูชะยามิ   กราบบูชาอยางยิ่งแดพระสงฆ          (กราบ)   
กราบบูชาบิดามารดา ครูอาจารย ผูมีพระคุณทั้งปวง         (กราบ) 
กราบขอขมาในความผิดที่ทําไวกับเจากรรมนายเวรทั้งปวง  (กราบ)  
 
 “ ขอนอบนอมแดองคพระพุทธศาสดา   
    ผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง ”  ( ขอนอบนอมฯ... 3 ครั้ง) 
 
           พระพุทธเจา พระบรมศาสดาผูประเสริฐยิ่ง อยูเหนือพรหม เทวดา 
มนุษยและสัตวท้ังหลาย  ทรงเปนอรหันต  ไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบไดโดย
พระองคเอง บริสุทธิ์หมดจดจากความเศราหมองท้ังปวง เปยมดวยพระมหา
เมตตา บําเพ็ญบารมียาวนานหลายภพชาติ   จนบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ สําเร็จ
เปนพระพุทธเจา   เปนสัพพัญูรอบรูแตกฉ านในทุกสรรพสิ่ง รูความจริงใน
ธรรมชาติท้ังปวง  เปนครูผูประเสริฐแสดงธรรมสั่งสอนเทวดาและมนุษย
ท้ังหลาย ทรงชี้แนะนําพาเหลาสัตวออกจากกองทุกข  หลุดจากวงเวียนกรรมท่ี
พาเวียนตายเกิดไมจบสิ้น ทรงมีพระคุณยิ่งใหญ ไมมีผูใดยิ่งกวา  ขาพเจาขอ
กราบบูชาแดคุณของพระพุทธเจาท้ังปวงท้ังหมดทั้งส้ิน... (กราบ)    
  



 

ดวยกาย วาจา ใจ หากเคยทํากรรมนาติเตียนแดพระพุทธเจา  กราบขอขมา
ดวยใจสํานึกผิดท่ีเคยพลาดพลั้งในอดีต  ขอโปรดลดหรืองดโทษใหขาพเจาดวย
เถิด   นับแตนี้จนถึงนิพพาน  ขอถวายชีวิตมอบกายใจนี้แดพระพุทธเจา ขอนอม
นําคําสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัติ ท่ีพึ่งอื่นนอกจากพระพุทธเจาไมมี พระพุทธเจา
เปนท่ีพึ่งอันประเสริฐสูงสุดของขาพเจา  ดวยเหตุนี้ ขออันตรายท้ังปวงอยาได   
มีแกขาพเจา ขอขาพเจาเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา รูธรรมเห็นธรรมได
ชัดแจงในชาตินี้ มีความเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไปดวยเทอญ 
           
 พระธรรม คือสิ่งท่ีพระพุทธเจาตรัสไวถูกตองแลว เปนความจริงแท
ประเสริฐ เท่ียงตรงตอการพิสูจน เปนสิ่งควรฟง ทองจํานอมเขาในใจ  เปนขอ
ปฏิบัติทันยุคสมัย   ใหผลไดไมจํากัดกาล สงผลดีกับคนทุกวัย   ผูปฏิบัติจะรูได
เฉพาะตน  เปนทางแหงความหลุดพน   ทางสูความพนทุกข   ทางบรรลุสู
นิพพาน  การศึกษาพระธรรมท่ีถูกตอง เปนทางเดียวท่ีสลัดทุกขไดถาวร ไมตอง
เวียนตายเกิดตอไป พระธรรมมีคุณคายิ่งใหญ ไมมีความรูใดยิ่งกวา  ขาพเจาขอ
กราบบูชาคุณของพระธรรมท้ังปวงท้ังหมดทั้งส้ิน... (กราบ)    
  
ดวยกาย วาจา ใจ หากเคยทํากรรมนาติเตียนแดพระธรรม  กราบขอขมาดวย
ใจสํานึกผิดท่ีเคยพลาดพลั้งในอดีต  ขอโปรดลดหรืองดโทษใหขาพเจาดวย
เถิด   นับแตนี้จนถึงนิพพาน ขาพ  เจาขอถวายชีวิตมอบกายใจนี้แดพระธรรม 
ขอบูชานอมนําพระธรรมมาประพฤติปฏิบัติ ท่ีพึ่งอื่นนอกจากพระธรรมไมมี  
พระธรรมเปนท่ีพึ่งอันประเสริฐองคท่ีสองของขาพเจา  ดวยเหตุนี้ ขออันตรายท้ัง
ปวงอยาไดมีแกขาพเจา       ขอขาพเจาเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา     
รูธรรมเห็นธรรมไดชัดแจงในชาตินี ้ มีความเจริญในกุศลย่ิงขึ้นไปดวยเทอญ  
  



 

          พระสงฆ สาวกผูปฏิบัติถูกตองตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ปฏิบัติ
เพื่อรูธรรมเปนเครื่องออกจากทุกข จนสําเร็จเปนพระอริยะ ไดแก .. โสดาบัน 
สกทาคามี อนาคามี และอรหันต  เปนผูเครงครัดในธรรมวินัย  มีศีลบริสุทธิ์ 
เปยมเมตตา มักนอย สันโดษ เปนผูควรกราบไหวบูชา ควรถวายทาน เปนเนื้อ
นาบุญยิ่งใหญ   ไมมีนาบุญอื่นใดยิ่งกวา  พระสงฆมีคุณยิ่งใหญ  เปนเสาหลัก
ดํารงสืบทอดพระศาสนา เผยแผคําสอนของพระพุทธเจาจนถึงปจจุบัน  ขาพเจา
ขอกราบบูชาคุณของพระสงฆท้ังปวงท้ังหมดทั้งส้ิน... (กราบ)   
  
ดวยกาย วาจา ใจ หากเคยทํากรรมนาติเตียนแดพระสงฆ  กราบขอขมาดวยใจ
สํานึกผิดท่ีเคยพลาดพลั้งในอดีต  ขอโปรดลดหรืองดโทษใหขาพเจาดวย
เถิด   นับแตนี้จนถึงนิพพาน  ขาพเจาขอถวายชีวิตมอบกายใจนี้แด
พระสงฆ    ท่ีพึ่งอื่นนอกจากพระสงฆไมมี พระสงฆเปนท่ีพึ่งอันประเสริฐองคท่ี
สามของขาพเจา  ดวยเหตุนี้     ขออันตรายท้ังปวงอยาไดมีแกขาพเจา         
ขอขาพเจาเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา รูธรรมเห็นธรรมไดชัดแจงในชาติ
นี้  มีความเจริญในกุศลย่ิงขึ้นไปดวยเทอญ  
            
 ขออาราธนาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ  มาสถิตในดวงจิต
วิญญาณ เปนพลังคุมครองปกปองขาพเจาและครอบครัวจากอันตรายทั้งปวง  
ทั้งจากสิ่งที่มองเห็นและมองไมเห็น     ขอใหมีโอกาส มีชีวิตอยูทําความดี 
สรางกุศลไดเต็มที่      มีจิตตั้งมั่นอยูในเสนทางแหงกุศลตลอดชีวิตจนกวาจะ
บรรลุถึงนิพพานดวยเทอญ   
  
          ขาพเจาขอตั้งจิตรักษาศีล จะไมฆา-รังแกคนและสัตว จะไมลักทรัพย-
เอาเปรียบผูอื่น  จะไมประพฤติผิดในกาม-นอกใจคนรัก  จะไมโกหก นินทา    
ดาทอ พูดคําหยาบ-เพอเจอ   ไมดื่มเหลาเสพยาเสพติด            



 

 ขอขาพเจามีจิตตั้งมั่นรักษาศีล 5 ในทุกภพชาติ  ขอมีปจจัยพรอมทุก
ดาน เพื่อรักษาศีลไดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไป เมื่อมีเหตุใหตองผิดศีล ขอใหมีอุปสรรค
ขัดขวางใหขาพเจาไมสามารถกระทําส่ิงเหลานั้นไดอยางเด็ดขาด  
           
 กราบขออโหสิกรรมท่ีเคยทํากรรมนาติเตียน แดพอแม ครูอาจารย       
ผูมีพระคุณ    ผูทรงคุณธรรม        สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาท้ังหลาย ขอโปรดลด
หรืองดโทษใหขาพเจาดวยเถิด ขาพเจาจะสํารวมระวัง และจะเพียรสรางความดี
ถวายบูชา ขอทุกทานไดโปรดเมตตารับ และอนุโมทนาในการกุศลทุกครั้งของ
ขาพเจาดวยเทอญ... (กราบ)    
   
          กราบขออโหสิกรรมแกสัตวทุกภพภูมิ ท่ีขาพเจาเคยเบียดเบียน ทําราย
ดวยกายวาจาใจ ขออภัยในความหลงผิดท่ีผานมา บัดนี้ขาพเจาสํานึกผิดแลว 
และเสียใจในสิ่งท่ีเคยทํา แตก็ยอนไปแกไขอะไรไมได หวังเพียงทุกทานโปรด
เมตตาใหอภัย ใหโอกาสทําคุณไถโทษ ดวยบุญกุศลท้ังปวง ท่ีขาพเจาทําไวแต
อดีตถึงปจจุบันและจะทําในอนาคต ขออุทิศใหเจากรรมนายเวรของขาพเจา
โดยเฉพาะเปนพิเศษ ขอใหไดรับทุกบุญกอนผูอื่นใด     โดยเริ่มจากเจากรรม
นายเวรอันดับตน ๆ ไลลําดับลงมา ขอทุกทานโปรดเมตตารับและอนุโมทนาดวย
เถิด  เมื่ อรับแลว  ขอให ไปเกิดในภพภูมิ ท่ีดี ทันที มีความสุขกายสุขใจ       
พนจากทุกขภัยท้ังสิ้น  แตหากยังไมไปไหน      ก็โปรดเมตตารวมสรางบารมีไป
พรอมกับขาพเจา รวมสนับสนุนขาพเจา ใหมีโอกาสทําดีไถโทษแกพวกทาน    
ใหย่ิงขึ้นไปดวยเทอญ... (กราบ)   
         
 คําอธิษฐานใดเปนมิจฉาทิฐิ เปนเหตุถวงความเจริญทางโลกทาง
ธรรม    ท่ีเคยลั่นวาจาหรือตั้งใจไว        ขอยกเลิกท้ังหมด   ขออนุญาตถอน
การบนบาน คําสัญญาใด ท่ีใหไวกับสิ่งศักดิ์สิทธหรือใครก็ตาม แลวหลงลืม



 

หรือไมสามารถทําได  ขอโปรดยกโทษใหขาพเจา ขอทุกอยางเปนโมฆะเพื่อการ
เริ่มตนใหม ขอโอกาสแกตัวดวยการทําทาน รักษาศีล ทําความดีในดานท่ีพรอม 
เพื่อทดแทนสิ่งท่ีเคยสัญญาไว : ขอถอนคําสาปแชง การตั้งจิตจองเวรผูกอาฆาต 
ขออโหสิกรรมใหกับสัตวทั้งหลายทุกรูปนาม ท่ีเคยเบียดเบียนขาพเจา ขอยกโทษ
ใหท้ังหมด    ขอทุกทานจงมีสุข พนจากทุกขภัยท้ังสิ้นเทอญ          
  
          ดวยเหตุแหงกุศลท้ังหลายท่ีขาพเจาสรางสมมาแตอดีตถึงปจจุบัน     
ขอนอมเปนพลังปกปองคุมครองขาพเจาและครอบครัว ใหพนจากภัยอันตราย
และวิญญาณรายท้ังปวง   ขอจงทําลายความหลงผิดยึดติดลงไดในเร็ววันนี้ 
ขอใหตั้งมั่นอยูในสัมมาทิฐิ มีตาสวางในทุกเรื่อง  สิ่งใดเปนกุศล ขอทําสําเร็จ
โดยงาย สิ่งใดเปนทุกขอกุศล เปนเหตุตกต่ํากวาปจจุบัน เปนทางสูอบายภูมิ   
ขออยาใหขาพเจาทําสําเร็จอยางเด็ดขาด  เมื่อมีปญหาขอใหแกไขไดโดยงาย 
ขอใหมีปจจัยและสุขภาพท่ีพรอม ในการดูแลตนและครอบครัว    ทําประโยชน
ใหกับสวนรวมไดโดยงาย ขอความดีท่ีทําไวจงปรากฏผลในเร็ววัน เพื่อเปน
กําลังใจในการรักษาศีล  และการทําความดีใหย่ิงขึ้นตอไปดวยเทอญ  
   
          ขอนอมบุญกุศล อุทิศบูชาถวาย แดพระรัตนตรัย  บิดามารดา ปูยา   
ตายาย      ครูอาจารย ผูมีพระคุณทุกรูปนามจากทุกภพภูมิ แด.. พระและ
นักบวชรวมถึงเทวดาที่ขาพเจานับถือ... แดสมเด็จโต หลวงพอพุธ หลวงตา
พระมหาบัว สมเด็จพระสังฆราช  พระมหาราชทุกพระองค พระเจาตากสิน 
พระนเรศวร พระพุทธยอดฟา พระปยะ(ร.5)  พอขุนราม กรมหลวงชุมพร   
พระศาสดาและนักบวชผูทรงความดีทุกศาสนา  นอมกุศลสงใหเจากรรมนายเวร
และครอบครัวของขาพเจาทุกภพชาติ แดเทพเทวาทุกภพภูมิ        พระโพธิสัตว 
ทาวมหาราชท้ังสี่  อินทร พรหม ยม ยักษ คนธรรพ กุมภัณฑ นาค อสูร        
พระภูมิเจาท่ี     ในหลวงพระราชินี พระสยามเทวาธิราช เจาพอหลักเมือง    



 

เจาทุง เจาทา  เจาปา เจาเขา ทหาร ตํารวจ ขาราชการผูทรงความดีทุกสาขา
อาชีพ เทวดาและวิญญาณท้ังหลาย   ท่ีอยูในน้ํา บนบก บนตนไม หรือในอากาศ
ก็ดี  ปศาจ เปรต สัมภเวสี    สรรพสัตวท้ังหลายทุกภพภูมิท่ัวหมื่นจักรวาล 
อนันตจักรวาล       ขอทุกทานไดโปรดรับและรวมอนุโมทนา  ขอโปรดอภัย
ความผิดท่ีเคยลวงเกิน ขออยามีเวรตอกันอีกเลย ขออยาเบียดเบียนซึ่งกันอีก
เลย ขอทุกทานจงมีสุข  พนจากทุกขภัย ปลอดจากอกุศลจิตท้ังสิ้นเทอญ   
 
 

ขอสงบุญกุศลเปนพิเศษใหกับเหลาเทวดา มนุษย และวิญญาณท้ังหลาย          
ท่ีสนับสนุนคุมครอง และมีเมตตากับขาพเจาตลอดมา ขอทานท้ังหลายจงมีแต
ความสุข เจริญท้ังทางโลกและทางธรรม สุขภาพแข็งแรง  การงานมั่นคง รุงเรือง
ดวยทางท่ีเปนกุศล มีความสุขกายสบายใจทุกดาน  นอมสงถึงเจากรรมนายเวร
ของทานท้ังหลาย ไดโปรดรับบุญกุศลท่ีขาพเจาอุทิศใหดวย ขอจงมีความสุข 
และโปรดงดโทษ ใหกับทานท้ังหลายท่ีสนับสนุนและคุมครองขาพเจาทุกรูปทุก
นามดวยเทอญ  

    
 
กุศลใดบําเพ็ญมาแตอดีต ขอรวมเปนกําลังเพื่อบรรลุธรรมในสมัย

พระพุทธเจาองคปจจุบันดวยเถิด   หากยังตองกลับมาเกิด ขอใหไดเปนมนุษย
พบพระพุทธศาสนา  เปนผูมีสติ มีปญญา สมาธิ หิริโอตตัปปะ ทรงศีลบริสุทธิ์ 
เปนสัมมาทิฐิ ประกอบสัมมาอาชีพ พึงพอใจการศึกษาปฏิบัติธรรมท่ีถูกตอง     
มีปจจัยพรอมสมบูรณทุกดาน ในการดูแลตนและครอบครัว ในการเผยแพร
ศาสนาและชวยเหลือผูอื่นไดเต็มท่ี  ดวยบุญกุศลท้ังหมดท้ังมวลของขาพเจา 
ขอใหมีพรอมทุกสิ่ง  เพื่อการปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรม ไดโดยงายในชาตินี้   
ในเร็ววันนี้ดวยเทอญ  สาธุ  



 

(บทปลงอสุภะ /มรณานุสติ ) 
 

รางกายมนุษยเต็มไปดวยของสกปรก ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น 
กระดูก  น้ําเลือด น้ําเหลือง ขี้มูก ขี้หู ขี้ตา อุจจาระ ปสสาวะ  มนุษยไมตางจาก
ถุงหนังท่ีเต็มไปดวยขี้  คนสวยคนหลอไมมีจริง มีแตถุงขี้เดินไปมา พรอมจะ
ปลอยกลิ่นเหม็นคละคลุงไดตลอดเวลา  คนรักไมใชของแนนอน หากศีลและบุญ
ไมเสมอกัน เกิดชาติใหมก็ตองแยกยายกลายเปนคูของคนอื่น ความทรมานจาก
การไมสมหวังและตองพลัดพรากจากสิ่งท่ีรักท่ีพอใจ ความเหนื่อยยากลําบาก
กายใจท้ังหลายในโลกนี้ ยังเทียบไมไดกับความทุกขที่ตองตายกลายเปนผี ท่ีไรซึ่ง
การสะสมบุญกุศลไวมากพอ 

 
รางกายมนุษยเปนรังแหงโรค เปนของเปราะบาง พรอมจะปวยและตาย

ไดทุกเมื่อ ไมมีใครเลยสักคน   ท่ีจะพนความแก ความเจ็บ ความตายไปได     
ทุกครั้งท่ีเราหายใจเขาออก จะมีคนพึ่งตายและกําลังจะตายอยูท่ีใดท่ีหนึ่งในโลก
นี้เสมอ  คนตายในวันนี้ มักไมเคยคิดวาตัวเองจะตองตาย ไมมีใครกําหนดไดวา
เราและคนที่เรารักจะตายเมื่อไหร  ควรเรงทําความดีกับคนท่ีเรารักและรักเราให
มากท่ีสุดกอนท่ีจะสายไป  ไมควรประมาทในชีวิต หมั่นสะสมบุญกุศลดวยการ
รูจักเสียสละ ใหทานรักษาศีล สวดมนตฟงธรรม กตัญูตอผูมีคุณ ขวนขวาย
ชวยเหลือผูอื่น หมั่นสังเกตมองดูจิตภายใน วากําลังรูสึกอยางไร  หมั่นรูสึกตัวท่ัว
รางกาย วากําลงัขยับหรือตั้งอยูทาไหน ฝกใหอภัยทําจิตผองใสใหไดตลอดทั้งวัน  

 
บุญและจิตผองใสมีเมตตาจะนําไปสูสุคติ ไปเกิดในภพภูมิ ท่ีดีมีแต

ความสุข   ความชั่วและจิตเศราหมอง โกรธแคนเห็นแกตัวจะนําไปสูทุคติ ไปเกิด
ในภพภูมิท่ีลําบากมีแตความทุกข   ลาภ ยศ สรรเสริญ ความรัก ความโกรธ 
ปญหาชีวิตและความทุกขท้ังหลาย คือของชั่วคราว เปนแคละครชีวิตปลอมๆ 



 

ฉากหนึ่ง เปนเรื่องของโลกนี้ท่ีไมนานตางคนก็ลืมกันหมดสิ้น นอกเหนือจากบุญ
กุศลแลว ทุกสิ่งท่ีเคยมี เคยเปน เคยทํา     ไมมีประโยชนสําหรับเราอีกเลยใน
หลายภพชาติขางหนา ท่ีเราตองเผชญิกันอีกยาวไกล หากยังไมบรรลุธรรม  

 
โชคดีท่ีเราไดเกิดเปนมนุษย ซึ่งเปนภพภูมิเดียวท่ีทําบุญไดมากและงาย

ท่ีสุด วันนี้เรายังมีชีวิตอยู ยังสวดมนต ยังฟงธรรมะไดรูเรื่อง ยังมีโอกาสอีกมาก
ในการสะสมบุญกุศล เพื่อบรรเทาบาปท่ีเคยผิดพลาดมาในอดีต เพื่อเปน
ความสุขความเจริญในโลกนี้และสงตอไปถึงโลกหนา ซึ่งหลายคนไมมีโอกาสดี
แบบนี้อีกแลว เพราะเขาเหลานั้นพึ่งหมดลมหายใจจากไป โดยไมรูวาอีกนานแค
ไหนจะไดเกิดเปนมนุษย ไดมีโอกาสสะสมบุญไดงายแบบพวกเราอีกคร้ัง  

 
ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต สัตวท้ังหลายตองตายหมดดวยกันท้ังสิ้น 

สังขารท้ังหลายท้ังปวงไมเท่ียง   มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเปนธรรมดา เกิดขึ้น
แลว  ยอมดับไป   ความสงบระงับดับไปแหงสังขารนั้น เปนสุข ...            

 
-------------  (จบ)  --------------- 

ทําสมาธติออยางนอย 5-10 นาทีจะดมีาก อาจนับลมหายใจเขาออก                      
(ใหไดสัก 50 ครั้ง เสร็จแลวกราบลากอนเลิก 5 ครั้งเหมือนตอนเริ่มตน)                  

หมายเหตุ : บทอุทิศสวนกุศล สามารถเพ่ิมลดรายชื่อบุคคล เทพเจา นักบวช 
พระเกจิอาจารย  หรือบุคคลสําคัญตาง ๆ  ตามศรัทธาความเชื่อของแตละคนได              

  
:  โจโฉ  www.jozho.net  

ชมรมผลด ี



 

"ทําดีอยารอใหพรอม ถารอพรอมจะไมไดทําดี" 
ชีวิตการงานลมเหลวหรือเคยเลวแคไหน เรากลับตัวเริ่มตนใหมไดเสมอ 

ศึกษาธรรมะคือเรียนรูความจริง แตยังทําตัวทันสมัย มีความสุขทางโลกได  
 

 เคยสงสัยบางไหม??  ขยัน ตั้งใจทําดี แตยังจน-ลมเหลว หรือรวยไดแตก็ไม
มีความสุข  ทําความดีก็เหมือนเลนหุน เงินเทากันอาจไดกําไรตางกัน อยูท่ีใครจะรูขอมูล
ถูกตองกวากัน ขอเพียงฟงธรรม(ที่ถูกตองและถูกจริต)วันละไมกี่นาที จะไดเห็นทางลัดสู
ความสุขและความสําเร็จในทุกดาน การฟงธรรม/สวดมนต-สมาธิ ชวยคลื่นสมองสงบ    
สงใหจดจําเขาใจลึกซึ้งจึงแกปญหาดีขึ้น ผลพลอยไดทําใหสุขภาพด ีผิวสวยดวย  ฟงธรรม
ประจําจะสรางภูมิคุมกันความซวยและความทุกข     ทําใหรูจักทําบุญถูกทาง ซึ่งเปนที่มา
ของความรวย คนรักดี การงานดี สิ่งแวดลอมดี   ขยันเรียนแทบตายเปนสิบป เอามาใช
ประโยชนหรือดับทุกขไมได แตธรรมะชวยไดทุกเรื่อง กลับอางเสมอวา..... “ไมมีเวลา”   
ทุกวินาทีจะมีคนพึ่งตายและกําลังจะตายอยูท่ัวโลก นับรวมตอวันมีคนตายมากกวาแสนคน  
อยาม่ันใจวาพรุงนีจ้ะไมถึงคิวของคุณ หรือคนใกลตัว!!   
 
 
*พิเศษโหลดฟรี เสียงอานเชิงคุณธรรม!! 
  

ภาษาและเพลงประกอบทันสมัย เหมาะกับคนทุกวัยแมไมชอบฟงธรรมะมากอน 
เชน.. เรื่องสั้นใหแงคิด  เพลงคุณธรรม ฯ  แกไขปญหาชีวิตและความรักดวยหลักกรรม  
หลักปฏิบัติธรรม-การทําสมาธิ   เรื่องตางมิต ิระลึกชาติ นรก สวรรค แบบไมงมงาย ฯลฯ 

        
ความเกงและฮวงจุยหรือจะสู..  "แรงกรรม"   หากพนักงานเขาใจธรรมและ

ทําบุญประจํา จะสงเสริมใหกิจการรุงเรือง ปกครองงาย ไมสรางปญหาใหเหนื่อยใจ  
ธรรมะมีสองระดับคือ หลักของฆราวาสที่ทําใหประสบความสําเร็จทางโลกแบบมีความสุข
ไดจริง กับธรรมะของนักบวช ที่มุงพนทุกขและตัดขาดจากทางโลกโดยสิ้นเชิง  แลวคุณจะ
รูวา.. "ธรรมะท่ีถูกระดับเทานั้นคือคําตอบของทุกปญหา" 



 

สื่อคุณธรรม หนังสือ/ซดีี  กิจกรรมบุญ  
ดูรายละเอียด และติดตามทั้งหมดไดที ่

www.jozho.net 
Facebook : โจโฉ เสียงธรรม  ,  YouTube : คุณโฉ 
 (หรือพิมพ…  โจโฉ คนหาใน Google ไดเลย) 

 

รวมสมทบเพื่อผลติสื่อคุณธรรมไดตามศรัทธา 
(เพ่ือนําไปแจกเองในราคาทุน ,สนับสนนุกจิกรรมบุญของชมรม)  

หรือรวมสนับสนุนสินคาวิถีแหงธรรมชาติบําบัดประยุกต 

ติดตอทาง LINE ID   :  jzserum  
โทรศัพท  :  086-400-9749  (9.00-20.00 น.) 

jzserum@gmail.com  :  www.jzserum.com 

สื่อคุณธรรมโดย : ชมรมผลดี 

อนุโมทนาผูรวมกอตั้ง.. “กองทุนผลด ี& ชมรมผลด”ี 

คุณจุม โสภิตนภางค (ผลดี) ชวง  , คุณหยก เสาวลักษณ บูแกนสกีย                                        
คุณรักษมล อัคระธรรม , คุณวโรดม แกวกล่ํา , คุณกฤติกา ฉิมตะวัน                                   

คุณกัลยา ตัณฑะกิจจา , คุณถนัด ตันจงศิริกุล  ,และญาติธรรมอีกหลายทาน 

เจซี คอสเมติก : www.jzserum.com รายไดเพ่ือกองทุน และกิจกรรมบุญหลายดาน                       
(ทําความสะอาด ดูแลปญหาผิวทุกดาน ดวยแนวทางธรรมชาติบําบัดประยุกต)  

: ชมรมผลดี ผลิตสื่อเผยแผธรรม  :  กองทุนผลดี ทําบุญกวารอยองคกรทุกเดือน 


